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Direito &

Justiça
Como proteger os
ativos de propriedade
intelectual para
entrada no Metaverso
PÁGINA 6

PETROBRAS

Margem de
lucro é 6 vezes
maior do que
estrangeiras
A alta no preço dos combustíveis faz com que o presidente
Jair Bolsonaro (PL) reclame dos
lucros da Petrobras. Ele afirmou
que a estatal "está preocupada
em ser a campeã do mundo''.
Levantamento feito a pedido do
UOL mostra que no primeiro trimestre deste ano realmente a
Petrobras teve a maior margem
de lucro em comparação com
petrolíferas estrangeiras, chegando a conseguir um resultado
quase seis vezes maior que a PetroChina nesse indicador. Segundo especialistas consultados
pelo UOL, a Petrobras lucra mais
e deixa de fazer investimentos
para distribuir esse montante
aos acionistas. A empresa afirma
que lucrou com o aumento do
petróleo, como todas as empresas do mundo. PÁGINA 5

Copom eleva Selic para 13,25% ao ano
O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central elevou
nesta quarta-feira a taxa básica de juros (Selic) em 0,5 ponto percentual, de 12,75% a 13,25% ao ano, e indicou que o ciclo de aperto monetário não terminou. Diante do cenário atual e do risco de desanco-

ragem das expectativas para prazos mais longos, o colegiado do BC
sinalizou que o aumento de juros se estenderá para a próxima reunião, em agosto, quando prevê uma nova alta de igual ou menor
magnitude. PÁGINA 2

AMAZONAS

Pescador confessa assassinato de
indigenista e de jornalista no AM
A Polícia Federal disse na noite desta quarta-feira que um dos suspeitos investigados pelo desaparecimento do indigenista Bruno Pereira, 41, e do jornalista britânico Dom Phillips, 57, confirmou participação no assassinato deles. De acordo com a PF, o pescador Amarildo
da Costa Oliveira, o Pelado, indicou às autoridades onde havia enterrado os corpos, bem como ocultado a lancha em que viajavam Pereira

e Phillips. Agora, a corporação aguardará os resultados de perícias para identificar se os restos humanos encontrados são deles. A perícia
também vai determinar a causa da morte e a arma utilizada no crime.
Segundo a PF, Pelado disse que as mortes ocorreram com disparo de
arma de fogo. Pereira e Phillips desapareceram em 5 de junho quando
retornavam de barco ao município de Atalaia do Norte (AM). PÁGINA 7

PRESSÃO

General quer reunião com técnicos do TSE
FABIO RODRIGUES POZZEBOM/ABRASIL

E L E I Ç Õ E S 2022

Lula anuncia
proposta para
participar de
até 3 debates
Presidentes dos sete partidos
que compõem a chapa do expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) e do ex-governador
Geraldo Alckmin (PSB) à Presidência propuseram a entidades
que representam jornais e emissoras de rádio e televisão a realização de até três debates nacionais no primeiro turno das eleições deste ano. Os dirigentes enviaram ofício nesta quarta-feira
ao presidente da Abert (Associação Brasileira de Emissoras de
Rádio e Televisão), Flávio Lara
Resende, e ao presidente da ANJ
(Associação Nacional de Jornais), Marcelo Antônio Rech. No
documento, eles afirmam que há
ao menos dez debates entre candidatos sendo propostos e tal
programação "é incompatível
com a agenda política”. PÁGINA 7

O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira (foto), pediu
o agendamento de uma reunião entre "equipes técnicas" ao presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin. O militar
afirmou, em ofício assinado nesta quarta-feira, que a ideia é " dirimir
eventuais divergências técnicas" no debate sobre as eleições. Na segunda-feira passada, Fachin pediu "diálogo institucional" com os

STF

militares. Depois de 25 anos de silêncio sobre as urnas eletrônicas, as
Forças Armadas enviaram desde o fim de 2021 mais de 80 questionamentos, além de sete sugestões de mudanças nas regras das eleições.
Patrocinada pela própria corte eleitoral, a entrada dos militares no
debate sobre as urnas eletrônicas deu munição para o presidente Jair
Bolsonaro promover ataques ao processo eleitoral. PÁGINA 7

SÃO PAULO

Decisão reforça contribuição
bilionária sobre terço de férias

Comércio cria mais de 10 mil
vagas de emprego em abril

PÁGINA 2

PÁGINA 6

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: 0,73% / 102.806,82 / 743,57 / Volume: 25.176.524.641 / Quantidade: 4.122.832
Maiores Altas

Maiores Baixas
Preço

Mais Negociadas
Preço

% Oscil.

% Oscil.

Preço

Fechamento
% Oscil. Dow Jones

%

30.668,53 +1,00

CVC BRASIL ON NM

8.67 +13.19 +1.01

PETROBRAS PN N2

29.08

−1.76

−0.52

VALE ON NM

81.67

−0.06

−0.05

NASDAQ Composite

QUALICORP ON NM

13.39 +14.64 +1.71

PETROBRAS ON N2

32.27

−1.31

−0.43

ELETROBRAS ON N1

42.60

+2.77

+1.15

Euro STOXX 50

3.532,14 +1,60

BANCO INTER UNT N2

10.55

+9.33 +0.90

CSNMINERACAOON N2

4.730

−1.46 −0.070

PETROBRAS PN N2

29.08

−1.76

−0.52

CAC 40

6.030,13 +1,35

GRUPO NATURAON NM

15.12

+8.08 +1.13

BRASKEM PNA N1

40.45

−2.27

ITAUUNIBANCOPN N1

23.75

+0.42

+0.10

FTSE 100

7.273,41 +1,20

GOL PN N2

10.17

+6.49 +0.62

3R PETROLEUMON NM

BRADESCO PN N1

18.77

+0.70

+0.13

DAX 30

13.485,29 +1,36

40.610

−0.94

−0.56 −0.230

11.099,154 +2,50

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(15/6)
Poupança 3
(16/6)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
13,25% 0,47
OURO
0,65% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,2565

0,52% (mai.) EURO turismo
0,47% (mai.) Compra: 5,3039
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 15/jun Compra: 5,1113
DÓLAR comercial
R$ 295,00 Compra: 5,0259
DÓLAR turismo
Venda: 5,2571 Compra: 5,0574

Venda: 5,4839
Venda: 5,1119
Venda: 5,0265
Venda: 5,2374
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Economia
BC

MERCADOS

Dólar cai para R$ 5,02
após Fed subir juros
nos Estados Unidos

Copom eleva taxa Selic em
0,5 ponto, a 13,25% ao ano

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

NATHALIA GARCIA/FOLHAPRESS

Em um dia de melhoria no
cenário externo, o dólar caiu
para perto de R$ 5, e a Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa) interrompeu uma sequência de oito quedas. A decisão
do Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano)
de aumentar os juros básicos
nos Estados Unidos em ritmo
maior que o esperado foi bem
recebida pelos investidores internacionais, provocando alívio em todo o planeta.
O dólar comercial encerrou
esta quarta-feira vendido a R$
5,026, com recuo de R$ 0,108
(-2,11%). A divisa operou próxima de R$ 5,10 durante quase
todo o dia, mas desabou após
o anúncio da decisão do Fed
de elevar os juros básicos nos
Estados Unidos em 0,75 ponto
percentual, para uma banda
entre 1,5% e 1,75% ao ano.
Com o desempenho desta
quarta, a moeda norte-ameri-

NORDESTE

cana acumula alta de 5,74%
em junho. Em 2022, a divisa
cai 9,86%. Este foi o primeiro
recuo do dólar após sete altas
seguidas.
O dia também foi positivo
no mercado de ações. O Índice
Bovespa (Ibovespa), fechou
aos 102.807 pontos, com alta
de 0,73%. O indicador operou
com ganhos durante todo o
dia, mas consolidou a tendência de alta após o anúncio dos
juros básicos norte-americanos. Apesar da alta desta quarta, a Bovespa acumula queda
de 7,67% no mês, após dias de
tensão em torno dos juros norte-americanos.
A alta de 0,75 ponto nos juros norte-americanos representou o maior aumento em
uma única vez desde 1994. Segundo o presidente do Fed, Jerome Powell, a inflação nos
Estados Unidos, que está no
maior nível em 41 anos, surpreendeu e justificou a elevação da taxa.

AGRADECE

STF muda regras
de distribuição do
salário-educação
FOLHAPRESS
O STF (Supremo Tribunal
Federal) decidiu nesta quartafeira que não é constitucional
o cálculo usado pelo FNDE
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) para
distribuir o salário-educação
aos estados e municípios.
Com a decisão, haverá uma
mudança na fórmula que deve
causar um prejuízo nas receitas de São Paulo para a área da
educação e beneficiar os estados do Nordeste, responsáveis
por ajuizar a ação no Supremo.
Para que haja planejamento
dos estados com a mudança
nas receitas, o STF decidiu, porém, que a decisão só será aplicada a partir de 2024.
O salário-educação é uma
contribuição social, descontada de empresas, que tem o objetivo de financiar programas,
projetos e ações voltados para
a educação básica pública.
Os estados nordestinos
questionavam as regras da
distribuição da contribuição
social, que vinha sendo feita
com base no número de alunos matriculados na rede pública e na origem da fonte da
arrecadação.
Para esses estados, essa interpretação entrava em conflito com a Constituição, e deveria ser calculado apenas o número de estudantes matriculados. A maioria dos ministros
do Supremo concordou com o
entendimento.
"Desse modo [no cálculo
anterior], os estados economi-

camente mais desenvolvidos,
a exemplo de São Paulo, recebem parcela superior aos menos desenvolvidos, a exemplo
dos estados do Nordeste, região onde o valor da arrecadação dessa contribuição é inferior devido ao menor número
e menor expressão econômica
dos contribuintes", argumentaram os estados do Nordeste.
Em 2020, o estado de São
Paulo afirmou que previsões
iniciais da Secretaria de Educação previam que, caso o entendimento fosse mudado, o
estado deixaria de receber
anualmente cerca de R$ 2,5
bilhões.
A ação foi apresentada em
2009, mas só começou a ser
julgada pelo STF em 2018, e sofreu uma paralisação até ser
retomada nesta quarta.
Votaram a favor da mudança os ministros Edson Fachin,
Rosa Weber, Cármen Lúcia,
Luís Roberto Barroso, Gilmar
Mendes, Nunes Marques e
Marco Aurélio, que já se aposentou.
Em seu voto, Fachin havia
apontado que o cálculo antigo
ia de encontro ao que previa a
Constituição, que "estabelece
um único critério de distribuição, qual seja, o número de
alunos matriculados em cada
ente federativo, não se podendo admitir que a lei preveja um
critério prévio, calcado na origem da fonte de arrecadação".
Contra a medida votaram os
ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Fux e
Ricardo Lewandowski

As publicações legais de sua empresa com o melhor
preço em um jornal de qualidade
Tels.: (21)
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Copom (Comitê de
Política Monetária) do
Banco Central elevou
nesta quarta-feira a taxa básica de
juros (Selic) em 0,5 ponto percentual, de 12,75% a 13,25% ao ano, e
indicou que o ciclo de aperto monetário não terminou.
Diante do cenário atual e do
risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, o colegiado do BC sinalizou
que o aumento de juros se estenderá para a próxima reunião,
em agosto, quando prevê uma
nova alta de igual ou menor
magnitude.
"O Comitê enfatiza que irá perseverar em sua estratégia até que
se consolide não apenas o processo de desinflação como também a
ancoragem das expectativas em
torno de suas metas", afirmou.
Para justificar o próximo movimento, disse: "O Comitê nota que
a crescente incerteza da atual
conjuntura, aliada ao estágio
avançado do ciclo de ajuste e seus
impactos ainda por serem observados, demanda cautela adicional em sua atuação."
A Selic atingiu o patamar mais
alto em quase cinco anos e meio.
Em janeiro de 2017, a taxa de juros estava em 13,75% ao ano, durante o governo de Michel Temer
(MDB).
O Copom começou a subir os
juros em março de 2021, quando
a Selic partiu de seu piso histórico,
em 2% ao ano. O Brasil foi um dos
primeiros países entre as principais economias do mundo a fazer
esse movimento.
Desde o início do ciclo de aperto monetário, há mais de um ano,
já são 11 altas consecutivas.
Neste encontro, o colegiado do
BC manteve o plano sinalizado na
reunião anterior, em maio, de que
faria um novo ajuste de menor
magnitude depois de subir a taxa
de juros em 1 ponto percentual.
Entre outubro de 2021 e fevereiro
deste ano, foram três altas de 1,5
ponto percentual.
O atual choque de juros, que

desde o primeiro movimento
acumula elevação de 11,25 pontos percentuais, já é o mais longo
e o mais forte desde a adoção do
regime de metas para inflação,
em 1999. Na época, a taxa básica
saltou de 25% para 45% ao ano.
A decisão do Copom desta
quarta veio em linha com a projeção do mercado financeiro.
Levantamento feito pela Bloomberg mostrou que a maioria dos
analistas consultados esperava
elevação de 0,5 ponto percentual na Selic.
Com a taxa básica em dois dígitos e em território bastante contracionista, o BC responde a uma
inflação persistente e disseminada e à deterioração das expectativas para 2023.
Dada a defasagem dos efeitos
da política monetária na economia, o colegiado já toma sua decisão sobre os juros olhando integralmente para a meta de inflação
próximo ano -fixada pelo CMN
(Conselho Monetário Nacional)
em 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual
para mais ou menos.
"O Comitê entende que essa
decisão reflete a incerteza ao redor de seus cenários e um balanço de riscos com variância ainda
maior do que a usual para a inflação prospectiva, e é compatível
com a estratégia de convergência
da inflação para o redor da meta
ao longo do horizonte relevante,
que inclui o ano-calendário de
2023", afirmou.
INFLAÇÃO
Desde o encontro de maio, entraram no radar novas percepções de risco fiscal com as medidas do governo para baratear os
preços dos combustíveis por meio
de redução de impostos.
O tema ganhou destaque no
comunicado em mais de uma
passagem. "Avaliou-se que as
medidas tributárias em tramitação reduzem sensivelmente a
inflação no ano corrente, embora elevem, em menor magnitude, a inflação no horizonte relevante de política monetária",

afirmou o BC.
No cenário pesam os preços de
petróleo ainda bastante pressionados, as incertezas decorrentes
da Guerra da Ucrânia e dos lockdowns na China e a reação das
autoridades monetárias pelo
mundo, sobretudo do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) e do BCE (Banco
Central Europeu), frente às surpresas inflacionárias.
Também nesta quarta, o Fed
confirmou um aumento de 0,75
ponto percentual na sua taxa de
juros. É a maior alta aplicada pela autoridade monetária dos Estados Unidos desde 1994, indicando uma postura mais agressiva do órgão no enfrentamento
à maior inflação no país em quatro décadas.
No ambiente externo, o BC
considerou que o cenário continuou se deteriorando, "marcado por revisões negativas para o
crescimento global prospectivo
em um ambiente de fortes e
persistentes pressões inflacionárias".
O comitê disse também que a
inflação seguiu surpreendendo
negativamente, "tanto em componentes mais voláteis como
em itens associados à inflação
subjacente".
Na última quinta-feira, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) informou
que o IPCA (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo)
desacelerou para 0,47% em
maio. Ainda que o resultado
mensal tenha ficado abaixo das
expectativas do mercado, 8 dos 9
grupos de produtos e serviços
pesquisados tiveram avanço de
preços. No acumulado de 12 meses, a inflação atingiu 11,73%.
Devido à greve dos servidores
do BC, a pesquisa Focus não foi
divulgada na véspera do Copom,
mas o colegiado contou com dados atualizados sobre a estimativa para inflação na decisão desta
quarta -8,5% para 2022 e 4,7%
para 2023.
No cenário de referência do
Copom, as projeções de inflação

STF

FED

Decisão reforça contribuição
bilionária sobre terço de férias
CRISTIANE GERCINA/FOLHAPRESS
A decisão tomada pelo plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) na última quintafeira, de que votos de ministros
aposentados são válidos em
novos julgamentos sobre um
mesmo tema, reabre um debate que pode fazer com que empresas desembolsem cerca de
R$ 80 bilhões para pagar contribuição previdenciária sobre
o terço de férias de seus funcionários.
O plenário da corte definiu
que quando houver pedido de
destaque em julgamento virtual
com voto de ministro que já se
aposentou, o posicionamento é
válido e não deve ser descartado
em novo julgamento no plenário físico.
A decisão terá impacto sobre
o julgamento da revisão da vida
toda, que tem voto favorável do
ministro Marco Aurélio de Mello, já aposentado, e com a modulação do tema 985, que trata
da incidência de contribuição

subiram para 8,8% e 4% em 2022
e 2023, respectivamente. Na
análise, optou por manter a premissa de que o preço do petróleo segue aproximadamente a
curva futura pelos próximos seis
meses, terminando o ano em
US$ 110/barril, e passa a aumentar 2% ao ano a partir de janeiro de 2023.
"As projeções do cenário de referência não incorporam o impacto das medidas tributárias sobre preços de combustíveis, energia elétrica e telecomunicações
que estão em tramitação. O Comitê julga que a incerteza em torno das suas premissas e projeções
atualmente é maior do que o
usual e cresceu desde a última
reunião" disse.
O BC avaliou que permanecem fatores de risco para a inflação em ambas as direções.
Entre as condições que puxariam os preços para cima, destacou "uma maior persistência das
pressões inflacionárias globais, e
a incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país e políticas
fiscais que impliquem sustentação da demanda agregada, parcialmente incorporadas nas expectativas de inflação e nos preços de ativos".
Na direção contrária, ressaltou "uma possível reversão, ainda que parcial, do aumento nos
preços das commodities internacionais em moeda local, e
uma desaceleração da atividade
econômica mais acentuada do
que a projetada".
A expectativa dos economistas coloca a inflação cada vez
mais distante do teto do objetivo
perseguido pelo BC neste ano,
de 5%. A autoridade monetária
já admitiu que, em 2022, a meta
deve ser superada pelo segundo
ano seguido. Em 2021, o IPCA
atingiu 10,06%. A previsão para
o próximo ano está acima do
centro do alvo, mas ainda dentro do intervalo de tolerância
(até 4,75%).
O Copom volta a se reunir
nos dias 2 e 3 de agosto para recalibrar a Selic.

ao INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social) sobre o terço
constitucional de férias. Há outros 19 processos com relatoria
de Marco Aurélio, cujos votos
serão considerados nos novos
julgamentos.
O cálculo de gastos que vão
de R$ 60 bilhões a R$ 80 bilhões
a serem desembolsados pelas
empresas é da Abat (Associação
Brasileira de Advocacia Tributária). A associação busca no Supremo a suspensão da cobrança
enquanto o julgamento não
chega totalmente ao final. O impasse começou em 2020, quando o STF decidiu que o terço
constitucional de férias tem natureza trabalhista e, portanto,
incide contribuição previdenciária de 20% sobre ele.
A decisão foi de encontro ao
que já havia sido definido pelo
STJ (Superior Tribunal de Justiça), em 2014, de que não há natureza trabalhista na verba e,
portanto, não há pagamento de
INSS. "O número que trazemos
é baseado na remuneração do

terço de férias, levando em consideração a folha de pagamento
de todas as empresas, incluindo a parte de terceiros, e um
percentual de 28,5%", explica
Halley Henares Neto, presidente Abat e sócio do Henares advogados.
Segundo ele, a associação pediu ao STF que suspenda todos
os processos em andamento na
Justiça até que haja modulação
sobre o tema. A modulação teve
início em 2021, no plenário virtual do Supremo, mas o debate
foi interrompido após pedido de
destaque do ministro Luiz Fux,
que levará o julgamento a recomeçar no plenário virutal, agora
com um voto contrário de Marco Aurélio.
A dívida bilionária calculada
pela Abat se refere ao período
entre 2014 e 2021, data de publicação do julgamento, quando as
empresas deixaram de pagar a
contribuição com base na decisão judicial do STJ e voltaram a
ser obrigadas após decisão do
Supremo.

EUA realizam
maior elevação
de juros
desde 1994
O Fed (Federal Reserve, o
banco central americano)
confirmou nesta quarta-feira um aumento de 0,75 ponto percentual na sua taxa de
juros.
É a maior alta aplicada pela
autoridade monetária dos Estados Unidos desde 1994, indicando uma postura mais
agressiva do órgão no enfrentamento à maior inflação no
país em quatro décadas.
Esse ajuste leva a taxa de referência do Fed para o empréstimo diário entre bancos (parâmetro para o setor de crédito
em geral) a um intervalo entre
1,5% e 1,75% ao ano.
Novas projeções após consultas aos conselheiros do Fed
apontam para uma taxa mediana de 3,375% ao final deste
ano, ou um adicional de 1,75
ponto percentual nas próximas quatro reuniões das autoridades, segundo o The Wall
Street Journal.
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Economia
LUCRO

ABSURDO

Margem de lucro da Petrobras é
6 vezes maior do que estrangeiras
VINICIUS DA
SILVA/UOL/FOLHAPRESS

A

alta no preço dos
combustíveis faz com
que o presidente Jair
Bolsonaro (PL) reclame dos lucros da Petrobras. Ele afirmou
que a estatal "está preocupada
em ser a campeã do mundo''.
Levantamento feito a pedido do
UOL mostra que no primeiro trimestre deste ano realmente a
Petrobras teve a maior margem
de lucro em comparação com
petrolíferas estrangeiras, chegando a conseguir um resultado
quase seis vezes maior que a PetroChina nesse indicador.
Segundo especialistas consultados pelo UOL, a Petrobras lucra mais e deixa de fazer investimentos para distribuir esse montante aos acionistas. A empresa
afirma que lucrou com o aumento do petróleo, como todas as
empresas do mundo, e seus ganhos beneficiam a sociedade.
No primeiro trimestre deste
ano, a Petrobras lucrou R$ 44,5
bilhões, alta de 3.608% em relação ao mesmo período de 2021.
"Todos têm que ter consciência, apertar o cinto, salvar o Brasil como fizeram todas as petrolíferas do mundo. Diminuíram
seu lucro. Exceto a Petrobras Futebol Clube. Essa está preocupa-

da em ser a campeã do mundo",
disse Bolsonaro ao comentar os
resultados da estatal. "Quem paga a conta desse lucro é a população brasileira", afirmou.
CONCORRENTES
De acordo com dados da empresa de informações financeiras Economatica, a margem líquida da Petrobras foi de 31,6%
no primeiro trimestre deste ano,
enquanto as concorrentes tiveram no máximo 11,5% (veja gráfico abaixo). Em relação à PetroChina, que teve margem líquida
de 5,6%, o resultado da Petrobras é quase seis vezes maior.
Margem líquida é o resultado da
divisão do lucro líquido pela receita líquida.
Receita sobe mais que custos.
De acordo com Eduardo Costa Pinto, professor de economia
da UFRJ (Universidade Federal
do Rio de Janeiro) e pesquisador
do Ineep (Instituto de Estudos
Estratégicos de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis), o
lucro da Petrobras cresce para
além das demais, dado que a receita, oriunda da venda de combustíveis, sobe mais rapidamente que os custos da companhia
na extração no pré-sal.
"Pela receita, como a Petrobras mantém o PPI (Preço de
Paridade Internacional), ela

maximiza o lucro porque cobra
o preço máximo possível (dos
combustíveis). E como ela faz isso? Acompanhando os níveis internacionais, com frete e imposto, e vendendo pelo preço de
monopólio", disse.
"Por outro lado, há uma redução dos custos ao longo dos últimos anos, principalmente na extração do petróleo. Hoje o custo
está em torno de US$ 30 o barril.
Portanto, com o petróleo em alta
[o barril estava cotado em cerca
de US$ 123 na terça-feira, 14/6],
o lucro sobe", afirmou.
ACIONISTAS
Além da margem de lucro
acima das concorrentes, a Petrobras ainda opta por distribuir
mais dividendos para os acionistas que as demais. Segundo
Costa Pinto, no primeiro trimestre deste ano a estatal brasileira
distribuiu US$ 10,2 bilhões, cerca de quatro vezes a média das
petroleiras internacionais, que
ficou em US$ 2,5 bilhões.
De acordo com Vitor Polli,
analista de Oil & Gas da Levante
Corp, os dividendos da Petrobras são maiores porque algumas petrolíferas ainda reportam
prejuízos no balanço pela saída
da Rússia após o início da guerra
com a Ucrânia. Também optam
por investir a maioria do mon-

tante na própria empresa, buscando alternativas ao petróleo.
"Algumas companhias tiveram que realizar manobras contábeis, principalmente a Shell,
por causa da saída do mercado
russo, o que causa um efeito no
resultado, e o lucro é menor por
causa disso", afirmou.
"Além disso, os recursos de
algumas delas estão sendo utilizados para investir em energias
renováveis, como painéis solares e energia eólica [vento], visando a transição energética. As
grandes petroleiras já estão buscando essa variação da matriz
energética pois se espera uma
redução no uso do petróleo no
longo prazo", disse o analista.
LONGO PRAZO
Segundo Costa Pinto, uma
distribuição tão grande de dividendos faz com que a empresa
deixe de pensar no longo prazo,
principalmente em relação a alternativas ao petróleo.
"O problema é que a empresa
tem que ser pensada no curto,
médio e longo prazo. Poderiam
pensar em transição energética
para garantir lucros no futuro.
Hoje o pré-sal é uma grande vaca leiteira. Mas, se eu não invisto
agora, não tenho capacidade de
transformar oportunidades em
vacas leiteiras", afirmou.

NO BRASIL

23 milhões de pobres vivem
com menos de R$ 7 ao dia
FERNANDO
CANZIAN/FOLHAPRESS
O total de brasileiros abaixo
da linha básica de pobreza no
país atingiu recorde no fim de
2021, com 23 milhões de pessoas -quase uma Austrália- vivendo com menos de R$ 210 ao
mês (R$ 7 ao dia). Isso equivale
a 10,8% dos brasileiros.
Embora baixo para suprir as
necessidades básicas, o valor é
usado como critério de elegibilidade a algum benefício pelo
Auxílio Brasil -o que significa
que milhões de brasileiros que
teriam direito a entrar no programa seguem excluídos.
Além do recorde no total de
pessoas vivendo com menos de
R$ 210 ao mês, em série iniciada
em 2015, os mais pobres foram
submetidos a volatilidade extrema nos seus rendimentos. Eles
variaram muito nos últimos
dois anos, com a adoção do Auxílio Emergencial na pandemia,
o fim do Bolsa Família e a indefinição até a criação atual Auxílio Brasil.
Em termos de mudanças, a
proporção de pobres em bases
anuais subiu 42,1% entre 2020 e

2021, correspondendo a 7,2 milhões de novos pobres em relação a 2020 e 3,6 milhões em relação ao pré pandemia, segundo dados da FGV Social com
base na Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE.
"Além da elevada desigualdade social e do baixo crescimento econômico dos últimos
anos, os mais pobres têm sofrido muito com a 'montanharussa' no valor de seus rendimentos, o que é muito ruim para o planejamento e bem estar
da população", afirma o economista Marcelo Neri, diretor do
FGV Social.
Nessa "montanha-russa", as
transferências dos programas
sociais per capita (levando em
conta toda a população) nos últimos dois anos saíram de R$
11,77 em fevereiro de 2020 para
R$ 136,20 em julho de 2020;
caindo para R$ 13,93 em fevereiro de 2021.
No fim de 2021, que já incorpora o Auxílio Brasil substituindo o Auxílio Emergencial e o
Bolsa Família, o valor de transferências é de R$ 19,29, 64%
maior que logo antes da chega-

da da pandemia, mas apenas
14,2% do valor encontrado no
ápice do Auxílio Emergencial.
Segundo Neri, pesquisas
mostram que quase dois terços
dos 40% mais pobres no país
normalmente contam com a
ajuda de parentes e amigos para
sobreviver no dia a dia. "Como
agora estão todos na mesma,
essa rede de ajuda ficou muito
limitada."
De acordo com a Rede Penssan (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional), 33 milhões de pessoas hoje passam
fome no Brasil; e 6 a cada 10
brasileiros convivem com algum grau de insegurança alimentar.
Neri lembra que, desde o início dos anos 1970, o Brasil figura
como um dos maiores recordistas em inflação no mundo, mesmo após o Plano Real, em 1994
–o que é extremamente prejudicial aos mais pobres.
"A imprevisibilidade na renda só piora esse quadro. Agora
mesmo há a tentativa de baixar
os preços da gasolina, que devem voltar a subir em 2023",
afirma.

24, em meados de 2021,
para os atuais R$ 2,55. Com
a queda no valor dos papéis,
a empresária viu sua riqueza
recuar para menos de US$ 1
bilhão. A Forbes não indicou
em quanto está a fortuna
atualmente, mas,
considerando o valor em
reais, ela precisaria ser
inferior a US$ 196 milhões

para que Trajano deixasse de
ser bilionária no Brasil. De
acordo com a Forbes, em
dezembro de 2021, a fortuna
de Trajano já havia
encolhido para US$ 1,4
bilhão (R$ 7,1 bilhões), o
que representa uma
desvalorização de 75% em
relação ao recorde atingido
em julho do ano passado. .

Nota
LUIZA TRAJANO NÃO É
MAIS BILIONÁRIA E DEIXA
A LISTA DA FORBES
A empresária Luiza Trajano,
presidente do conselho de
administração do Magazine
Luiza, foi retirada da lista de
bilionários da Forbes após sua
fortuna recuar para menos de
US$ 1 bilhão. De acordo com
publicação da revista na terçafeira passada, a fortuna da
executiva vinha em queda
desde 16 de julho de 2021,
quando atingiu o recorde de
US$ 5,6 bilhões (R$ 28,6
bilhões, em valores atuais). A
saída de Trajano acompanha o
desempenho negativo do
Magazine Luiza na Bolsa,
reflexo do atual cenário
econômico brasileiro, marcado
pela inflação e taxa de juros
altas. Nos últimos 11 meses, as
ações da companhia recuaram
cerca de 90%, saindo de R$
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OUTONO: Tempo com sol, com nevoeiro
Manhã
pela manhã. Noite de céu limpo.

Tarde

Noite

24º

13º

5%

06:45 17:27

F E C O M E R C I O -SP

Direito &

Justiça
Como proteger os
ativos de propriedade
intelectual para
entrada no Metaverso

N

a medida em que o Metaverso está construindo a sua realidade aumentada, apresentando os devices de acesso e expõe pistas sobre como idealiza seu funcionamento, centenas
de empresas em cada país procuram demarcar
território e anunciam que já estão lá. Esse perfil
de desbravador que corre para onde gritam “Ouro!” faz parte da cultura empreendedora. Como
em todas as ondas da Internet seu principal mérito está em tangenciar riscos e prever soluções
que serão amoldadas a partir da sucessão de problemas que exponham. A idéia é de que os mais
rápidos e planejados se destaquem e prosperem.
Há exatos 30 anos, em 1992, se iniciou o uso
comercial da Internet. Todo o aprendizado deste
período será aplicado no Metaverso, que, em si, é
resultado de erros e acertos dos inúmeros “universos virtuais” que tentam replicar digitalmente
a interação humana.
Repete-se no atual contexto indagações que
vão desde questões simples sobre como é o funcionamento, abrangência e utilidade, até as mais
complexas como a legislação a ser aplicada, formas de proteção e resolução de conflitos.
No Metaverso, o desafio quanto ao ordenamento jurídico aplicável é maior do que muitos
podem opinar neste momento. Organismos internacionais já se debruçam sobre tema.
Enquanto já se discute sobre o que fazer em
casos de assédio sexual, ataques racistas e intolerância diversas, o movimento centra-se de forma
mais efetiva em quem já tem noção concreta de
estar presente nesta “land mirror” mas ainda não
definiu em qual momento, forma e extensão.
Têm certeza apenas que lidarão contra o mesmo tipo de replicantes que a inteligência de cópias produz em série nos processos econômicos
assimétricos.
Por isso, a pergunta central é: como proteger
os ativos de propriedade intelectual e programar
uma entrada no metaverso?
A primeira linha de defesa é a proteção de propriedade de marca. O registro de uma marca,
atualmente realizado no Brasil, tem validade nacional e pode ser replicado para outros países
através de protocolos firmados.
Porém, em muitos casos, uma mesma marca
tem diferentes titulares em países diversos. Assim, as questões aqui são: como fica essa marca
na atuação em um ambiente universal do Metaverso? Como estabelecer uma proteção ampla?
Como proceder a resolução de conflitos nesse
ambiente?
Esses são exemplo simples, reais e os conflitos
nesse aspecto tendem a aumentar, implicando
em ônus para aqueles que não se planejarem para essa incursão.
Desta forma, se uma empresa pretende ingressar no Metaverso ainda que, a médio prazo,
é de suma importância realizar um plano prévio
para proteção dos ativos de propriedade intelectual. Esse plano inclui o mapeamento dos ativos
atuais, registros e formas de proteção realizadas
e deve estar atrelado ao conjunto de ações futuras do negócio, considerando as consequências
do Metaverso.
Os projetos de preparação para este momento
podem ser reconhecidos como “dig in”, no qual,
de forma resoluta e intensa, se estabelecem linhas de defesa, trincheiras legais, antecipandose a ataques concorrenciais de níveis diversos.
Nesta ação se listam todos os ativos de propriedade intelectual, softwares, direitos autorais,
marcas, trade dress, patentes, desenhos industriais, situação atual, investimentos e projeções.
Cada projeção possibilitará a antecipação e
planejamento da proteção, minimizará custos e
riscos futuros e, sobretudo, vai definir o essencial. Mais do que estar lá, o posicionamento para
desenvolver negócios onde bilhões de pessoas
pretendem estar em algum momento.
Mariana Valverde
Professora e advogada especializada em propriedade
intelectual, sócia de Moreau Valverde Advogados
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Comércio cria mais de 10 mil
vagas de emprego em abril
FLÁVIA ALBUQUERQUE/ABRASIL

O

comércio paulista gerou 10.371 vagas com
carteira assinada em
abril, depois de 2,6 mil postos de
trabalho fechados em março, de
acordo com dados da Pesquisa
de Emprego no Estado de São
Paulo (Pesp), da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de São Paulo
(FecomercioSP).
“É importante ressaltar que,
em abril do ano passado, o estado enfrentava a fase mais restritiva ao funcionamento e à ocupação dos estabelecimentos
considerados não essenciais”,
diz a FecomércioSP.
O varejo foi o setor que mais se
destacou em abril, com a criação
de 6.345 empregos, influenciada
pelo segmento de ferragens, madeira e materiais de construção,
com a formação de 860 vagas.

O comércio por atacado gerou 2.647 vagas de emprego,
graças, principalmente, ao segmento de produtos alimentícios
em geral, responsável pela criação de 365 postos.
O comércio e reparação de
veículos registrou o desenvolvimento de 1.379 vagas, com destaque para a atividade varejista
de peças e acessórios novos para
veículos (325).
A pesquisa mostra ainda que,
nos primeiros quatro meses do
ano, o balanço é negativo, com o
fechamento de 11.337 postos de
trabalho. O varejo, que perdeu
24.698 empregos, foi o principal
responsável pelo resultado no
período.
As principais influências observadas foram os resultados
dos hipermercados e supermercados (-15.037) e do ramo de
vestuário e acessórios (-7.066).
Já o atacado apresentou saldo

positivo de 8.984 vagas, enquanto o setor de comércio e reparação de veículos gerou outras
4.377 vagas.
Nos serviços houve criação
de 27.938 empregos em todo o
estado de São Paulo, um crescimento de quase 200% em relação ao mesmo período do ano
passado, quando se apontou geração de 9.725 vagas.
Com o resultado de abril, o
estoque chegou a quase 6,692
milhões de vínculos empregatícios. Das 14 divisões que formam o setor, 12 demonstraram
avanço na empregabilidade: os
serviços de transporte, armazenagem e correios, com 8.679 novos postos de trabalho, e o de
alojamento e alimentação, com
7.186 empregos, foram os que
mais geraram vagas.
CAPITAL
Segundo a FecomercioSP, na

cidade de São Paulo, o comércio
gerou 4.182 empregos com carteira assinada, com destaque
para o varejo, que criou 2.779
postos de trabalho, puxado por
vestuário e acessórios (436). No
ano, o setor perdeu 932 vagas,
em razão da divisão varejista (5.583), especialmente dos hipermercados e supermercados
(-4.839).
Já nos serviços, foram criadas
5.579 vagas, com o melhor resultado no grupo de alojamento e
alimentação (3.300), puxado pelos restaurantes e bares (2.493),
enquanto o pior foi observado
nos serviços administrativos e
complementares, que perderam
7.313 postos de trabalho, com
atenção especial ao segmento de
serviços de seleção, agenciamento e locação de mão de obra
(-4.230 vagas). No ano, foram
51.100 postos, com liderança dos
serviços educacionais (14.456).

DOENÇA

SP confirma terceiro caso de
varíola dos macacos no estado
ELAINE PATRICIA CRUZABRASIL
Mais um caso de varíola dos
macacos ocorre no estado de
São Paulo. Ele foi confirmado
pelo Instituto Adolfo Lutz. O paciente é um homem. Ele vive na
cidade de São Paulo e tem 31
anos. Está internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas
com um bom quadro clínico.
Segundo a Secretaria estadual
da Saúde, o paciente tem histórico de viagem à Europa. A secretaria informou ainda que ele
e seus contactantes estão isolados e monitorados.
Na semana passada, duas outras ocorrências de varíola dos
macacos foram confirmadas no
estado. Na última quinta-feira, o
governo paulista confirmou o
primeiro caso no país: um morador da capital paulista que está
internado no Emílio Ribas, com
boa evolução do quadro clínico.
O segundo registro foi detectado
em um homem, de 29 anos, que
está isolado em sua residência
em Vinhedo, no interior do esta-

do. Ambas as ocorrências foram
consideradas importadas, já que
os pacientes tinham histórico de
viagem ao exterior.
O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira que já
foi notificado sobre esse novo
caso em São Paulo e sobre um
novo paciente no estado do Rio
de Janeiro.
Segundo o Ministério da Saúde, com essas duas novas confirmações, já são cinco os casos de
varíola dos macacos (monkeypox) no Brasil: três em São Paulo, um no Rio Grande do Sul e
um no Rio de Janeiro. Oito casos
seguem em investigação. O ministério informou ainda que o
óbito que estava em investigação em Minas Gerais foi descartado para monkeypox. As causas
desse óbito ainda estão em investigação.
TRANSMISSÃO
A varíola dos macacos é uma
doença viral rara transmitida
pelo contato próximo com uma
pessoa infectada e com lesões

de pele. O contato pode ser por
abraço, beijo, massagens ou relações sexuais. A doença também é transmitida por secreções
respiratórias e pelo contato com
objetos, tecidos (roupas, roupas
de cama ou toalhas) e superfícies utilizadas pelo doente.
Não há tratamento específico, mas os quadros clínicos costumam ser leves, sendo necessários o cuidado e a observação
das lesões.
De acordo com a Secretaria
de Saúde, os primeiros sintomas
podem ser febre, dor de cabeça,
dores musculares e nas costas,
linfonodos inchados, calafrios
ou cansaço. De um a três dias
após o início dos sintomas, as
pessoas desenvolvem lesões de
pele, geralmente na boca, pés,
peito, rosto e ou regiões genitais.
Para a prevenção, deve-se
evitar o contato próximo com a
pessoa doente até que todas as
feridas tenham cicatrizado, assim como com qualquer material que tenha sido usado pelo
infectado. Também é importan-

te a higienização das mãos, lavando-as com água e sabão ou
utilizando álcool gel.
VACINA
A vacina aplicada contra a varíola tradicional ou humana,
chamada de smallpox, mantinha alguma proteção contra a
varíola dos macacos. Mas, segundo o Instituto Butantan, esse
imunizante deixou de ser aplicado há muito tempo, já que a
varíola humana foi erradicada
no início da década de 1980.
Com isso, pessoas com idade inferior a 40 anos nunca foram
imunizadas no Brasil.
O Butantan informou que,
atualmente, há uma outra vacina contra a varíola humana, indicada também contra a varíola dos macacos, produzida pela
farmacêutica dinamarquesa
Bavária Northean. No entanto,
essa vacina não é produzida
em larga escala, ou seja, não há
um número de doses suficiente
para distribuição em escala
mundial.

26 ª E D I Ç Ã O

Parada do Orgulho LGBT+ de São
Paulo volta à Paulista no domingo
FLÁVIA ALBUQUERQUE/ABRASIL
Depois de 2 anos acontecendo de forma virtual devido à
pandemia da covid-19, a Parada
do Orgulho LGBT+ de São Paulo
volta em sua 26º edição à Avenida Paulista no próximo domingo, a partir das 12h, com o tema
Vote com Orgulho - Por uma Política que Representa, em referência às eleições de outubro
deste ano. Realizado pela Associação da Parada do Orgulho

LGBT de São Paulo (APOLGBTSP), o evento tem como objetivo
reafirmar seu compromisso de
luta contra o preconceito e promover a união e a força da comunidade LGBT+.
"Após dois anos sem edições
presenciais, é um prazer imenso
retornar às ruas e reforçar ao público sua responsabilidade em
apoiar representantes que estejam comprometidos com um
Brasil mais justo e igualitário. É
por isso que endossamos na nos-

sa campanha a necessidade de
atenção com as eleições que se
aproximam", disse a presidente
da APOLGBT-SP, Claudia Garcia.
Neste ano desfilarão pela
paulista 18 trios elétricos, sendo
o primeiro do grupo Mães Pela
Diversidade, que reúne mães de
pessoas LGBTQIA+ em apoio à
comunidade. Entre os artistas
confirmados estão Mariana Munhoz, Ana Dutra, Luana Hassen,
Nick Cruz, Ariah, Brunelli, Quebrada Queer, Thaline Karajá,

Kauan Russell, Tiago Abravanel,
bloco Agrada Gregos, Gretchen,
Paullete Pink, JoJo Todinho,
Majur e as Pitayas, DJ Heey Cat,
Mateus Carrilho, Aretuzza Love,
Pocah, Luísa Sonza, Pepita, Lexa, DJ Cris Negrini, Ludmilla, Liniker, MC Rebecca, Minoqueens e Pabllo Vittar.
Segundo a APOLGBT-SP, a
parada em São Paulo seguirá todos os protocolos vigentes de segurança, fortalecendo também
a luta contra a Covid-19.

Nota
PREFEITURA ISOLA USUÁRIOS DE DROGAS DA
CRACOLÂNDIA DA RUA HELVÉTIA COM CONES
A Prefeitura de São Paulo utilizou cones e fitas para isolar os
dependentes químicos que seguem na cracolândia no quarteirão
da rua Helvétia, entre a avenida São João e a alameda Barão de
Campinas, em Campos Elíseos, região central da cidade. A ação,
que contou com o auxílio da CET (Companhia de Engenharia de
Tráfego) ocorreu na tarde desta quarta-feira, um dia após mais
uma intervenção policial no local. Com isso, usuários de drogas e
moradores de rua agora ocupam uma das pistas da ocupam o
lado esquerdo da via, enquanto a outra parte está liberada para o
trânsito de automóveis e a passagem de pedestres. O fluxo –como
é chamada a concentração de dependentes– se instalou na rua
dias depois da ação em 11 de maio que despejou o grupo que

vivia na praça Princesa Isabel, na mesma região. A reportagem
esteve no local por volta das 17h30 desta terça, quando veículos
trafegavam pelo local no sentido do terminal Princesa Isabel.
Pedestres, porém, seguiam evitando a rua. Isso pode estar
relacionada ao medo dos moradores em passar pelo trecho, apesar
da presença de equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) e da
Polícia Militar. Um agente que atuava no patrulhamento
classificou o isolamento como um teste. Uma mulher de 31 anos
que mora na Helvétia e pediu para não ser identificada, disse que
a abertura de uma faixa não vai trazer mais segurança para o
local, e que vai continuar a evitar o trecho, uma vez que, quando
revoltados, os usuários destroem tudo. Para ela, o isolamento só
demonstra que o grupo vai permanecer no local e não será
retirado pelo poder público. A reportagem também conversou com
uma oura moradora da região, de 37 anos.
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Em novo ataque, general quer
reunião com ‘equipe técnica’
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

O

ministro da Defesa,
general Paulo Sérgio
Nogueira, pediu o
agendamento de uma reunião
entre "equipes técnicas" ao presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin.
O militar afirmou, em ofício
assinado nesta quarta-feira, que
a ideia é " dirimir eventuais divergências técnicas" no debate
sobre as eleições.
Na segunda-feira passada,
Fachin pediu "diálogo institucional" com os militares.
Depois de 25 anos de silêncio
sobre as urnas eletrônicas, as
Forças Armadas enviaram desde o fim de 2021 mais de 80
questionamentos, além de sete
sugestões de mudanças nas re-

gras das eleições.
Patrocinada pela própria corte eleitoral, a entrada dos militares no debate sobre as urnas eletrônicas deu munição para o presidente Jair Bolsonaro promover
ataques ao processo eleitoral.
Os militares passaram a integrar a CTE (Comissão de Transparência das Eleições) em 2021,
a convite do então ministro do
TSE, Luís Roberto Barroso. O
convite, porém, ampliou a margem de ataques de Bolsonaro
ao sistema eleitoral e é visto como erro por parte dos ministros
do TSE.
"Pretende-se, com esse encontro, dirimir eventuais divergências técnicas surgidas nos
trabalhos da CTE e discutir as
propostas apresentadas pelas
Forças Armadas", escreveu No-

gueira a Fachin.
A próxima reunião de todos
os membros da CTE está agendada para o dia 20 de junho.
"A manutenção do diálogo ora
em comento é um importante
instrumento para a construção
de soluções que contribuam para o ambiente de paz e de tranquilidade da sociedade brasileira", escreveu ainda o general.
No último dia 10, a Defesa reforçou as suas propostas ao TSE
no momento em que Bolsonaro
amplia os questionamentos ao
processo eleitoral e faz insinuações golpistas. Nogueira disse
que os militares se sentem desprestigiados na discussão sobre
o pleito.
Na reação mais forte ao discurso golpista de Bolsonaro e
aos questionamentos das Forças

Armadas, o ministro Fachin, declarou, em maio, que a eleição é
assunto civil e de "forças desarmadas".
Já na resposta mais recente dada aos militares, na segunda-feira, Fachin evitou escalar a crise.
O presidente do TSE não repetiu o argumento de que a eleição
é assunto civil. Ele apenas afirmou que as Forças Armadas estão entre as entidades habilitadas
para fiscalizar o pleito deste ano,
conforme resolução da corte
aprovada em dezembro de 2021.
Além das Forças Armadas,
podem atuar em etapas de auditoria das eleições os partidos políticos, federações, coligações, a
OAB, o Ministério Público, Congresso Nacional, STF, CGU, Polícia Federal, TCU, universidades entre outras entidades.

PF

Pescador confessa assassinato
de indigenista e jornalista no AM
A Polícia Federal disse na noite
desta quarta-feira que um dos suspeitos investigados pelo desaparecimento do indigenista Bruno Pereira, 41, e do jornalista britânico
Dom Phillips, 57, confirmou participação no assassinato deles. De
acordo com a PF, o pescador
Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, indicou às autoridades onde
havia enterrado os corpos, bem
como ocultado a lancha em que
viajavam Pereira e Phillips.
Agora, a corporação aguardará

os resultados de perícias para
identificar se os restos humanos
encontrados são deles. A perícia
também vai determinar a causa da
morte e a arma utilizada no crime.
Segundo a PF, Pelado disse que as
mortes ocorreram com disparo de
arma de fogo.
Pereira e Phillips desapareceram em 5 de junho quando retornavam de barco ao município de
Atalaia do Norte (AM). Trata-se do
município mais próximo à terra
indígena Vale do Javari. De acordo

com Eduardo Alexandre Fontes,
superintendente da PF no Amazonas, foram encontrados corpos 3,1
km mata adentro. Segundo ele,
não teria sido possível encontrar
os restos humanos nesse período
de tempo caso não houvesse a
confissão de Pelado.
"Em sendo comprovados que
os remanescentes são relacionados ao Dom Phillips e ao Bruno
Pereira, serão entregues à família",
disse o delegado, em entrevista
coletiva de imprensa em Manaus.

Antes, o ministro da Justiça,
Anderson Torres, afirmou que "remanescentes humanos" haviam
sido encontrados nas buscas.
"Ontem (terça) à noite, o primeiro preso (Pelado) no final da
noite resolveu confessar a prática
criminosa. Ele narra com detalhes
e aponta o local onde havia enterrado os corpos. Saímos cedo ao local (nesta quarta) onde ele disse
que havia enterrado os corpos e
onde havia afundado a embarcação", relatou.

Bolsonaro diz que jornalista era malvisto na
Amazônia e deveria ter tido mais atenção
MATHEUS TEIXEIRA/FOLHAPRESS
O presidente Jair Bolsonaro
(PL) afirmou nesta quarta-feira
que o jornalista britânico Dom
Phillips, 57, que está desaparecido na Amazônia, "era malvisto
na região" porque fazia reportagens contra garimpeiros e que

deveria ter tido mais atenção
"consigo próprio".
Segundo o chefe do Executivo, o repórter e o indigenista
brasileiro Bruno Pereira, 41, que
também está desaparecido, "resolveram entrar numa área
completamente inóspita sozinhos, sem segurança e aconte-

ceu o problema".
Também nesta quarta-feira,
o primeiro-ministro do Reino
Unido, Boris Johnson, afirmou
estar "profundamente preocupado" com o fato de seu conterrâneo ainda não ter sido encontrado na Amazônia.
Bolsonaro comentou o caso,

mas não falou sobre a afirmação
de Johnson.
"Esse inglês era malvisto na
região, porque fazia muita maté ria contra g a r i m p e i r o s ,
questão ambiental, então, naquela região lá, que é bastante
isolada, muita gente não gostava dele."

CORONAVÍRUS

Brasil registra 340 mortes por Covid
em 24 horas e mais de 66 mil casos
O Brasil registrou 340 mortes
por Covid e 66.766 casos da doença, nesta quarta-feira. Com isso, o
país chegou a 668.744 vidas perdidas desde o início da pandemia e
a 31.609.766 pessoas infectadas
pelo Sars-CoV-2 desde o início da
pandemia.
O número de mortes registrado nesta quarta é o maior desde
22 de março deste ano, quando
foram documentados 410 óbitos.
Espírito Santo e Tocantins não
atualizaram os dados da doença.

As médias móveis de mortes e
casos continuam em crescimento. A média de óbitos agora é de
149 por dia, um aumento de 43%
em relação ao dado de duas semanas atrás. A média de infecções chegou a 42.179 por dia,
crescimento de 28%.
Os dados do país, coletados até
20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e
G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do

novo coronavírus. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de
Saúde estaduais.
De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde, foram aplicadas 24.897 primeiras
doses e 47.637 segundas doses.
Também foram registradas 6.276
doses únicas e 414.330 doses de
reforço.
Dessa forma, ao todo,
178.791.896 pessoas receberam

pelo menos a primeira dose de
uma vacina contra a Covid no
Brasil. Somadas as doses únicas
da vacina da Janssen contra a Covid, já são 167.151.998 pessoas
com as duas doses ou com uma
dose da vacina da Janssen.
Assim, o país já tem 83,23% da
população com a 1ª dose e 77,81%
dos brasileiros com as duas doses
ou com uma dose da vacina da
Janssen. Até o momento,
97.427.596 pessoas já tomaram
dose de reforço.

Nota
MINISTRO DA JUSTIÇA DIZ QUE MORTE DE
GENIVALDO É FATO GRAVE, MAS ISOLADO
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres,
afirmou nesta quarta-feira que a morte de Genivaldo de Jesus
Santos é um fato grave, mas isolado. Ele deu a declaração
durante audiência na Câmara, após ser questionado por
deputados da oposição. "Os policiais envolvidos foram afastados
e tudo que cabia do ponto de vista legal, tudo que está previsto
na legislação brasileira diante de um caso como esse, foi feito.
Um caso grave, lamentável, mas, da nossa parte, tudo o que
podia ser feito foi feito". Segundo o ministro, o Processo
Administrativo Disciplinar aberto para apurar a conduta dos três
agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) está em "fase

avançada" e deve ser concluído em breve. "A PRF imediatamente
instaurou processo administrativo para fazer apuração interna e
administrativa. A PF instaurou inquérito policial, no qual estão
sendo realizados todos os procedimentos de perícia, de oitiva de
pessoas, tudo que a autoridade policial entender pertinente está
sendo feito", disse. Torres chegou à Câmara com uma comitiva
de agentes da PRF. Sentados nas cadeiras destinadas aos
parlamentares, eles aplaudiram as respostas do ministro sobre o
caso Genivaldo. O diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, também
respondeu às perguntas dos parlamentares. Ele defendeu que o
afastamento dos agentes envolvidos no caso foi uma resposta
imediata que comprovaria a seriedade da corporação. "O que
aconteceu em Sergipe nunca foi ensinado em nenhuma escola da
PRF, na nossa universidade, em nenhum curso da instituição.

Lula anuncia proposta
para participar de até
3 debates no 1o turno
VICTORIA
AZEVEDO/FOLHAPRESS
Presidentes dos sete partidos que compõem a chapa do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB)
à Presidência propuseram a
entidades que representam
jornais e emissoras de rádio e
televisão a realização de até
três debates nacionais no primeiro turno das eleições deste ano.
Os dirigentes enviaram
ofício nesta quarta-feira ao
presidente da Abert (Associação Brasileira de Emissoras
de Rádio e Televisão), Flávio
Lara Resende, e ao presidente da ANJ (Associação Nacional de Jornais), Marcelo Antônio Rech.
No documento, eles afirmam que há ao menos dez
debates entre candidatos sendo propostos por veículos de
mídia até o momento e que,
dentro do prazo da campanha
eleitoral, tal programação "é
incompatível com a agenda
política e a realização de atos
públicos da campanha".
As legendas apontam ainda que a maioria dos debates
se concentra em São Paulo e
que as agendas da campanha
exigem "deslocamentos pelas
27 unidades da federação".
Diante desse cenário, os
partidos sugerem que as
emissoras se organizem em
pool de órgãos de imprensa, a
exemplo do que ocorre nos
Estados Unidos.
"No caso do Brasil, acreditamos que a organização
de até três debates nacionais

permitiria a contribuição
das emissoras para o processo eleitoral, preservando a
mobilidade dos candidatos
para o diálogo democrático
e direto com a população e
seus aliados regionais", diz o
ofício.
O documento é assinado
por Luciana Santos (PCdoB),
Carlos Siqueira (PSB), Juliano
Medeiros (PSOL), Gleisi Hoffmann (PT), José Luiz Penna
(PV), Wesley Diógenes (Rede)
e Paulinho da Força (Solidariedade).
Os dirigentes finalizam o
texto afirmando que se colocam à disposição das entidades para "avançar nessa proposta".
Como a Folha de S.Paulo
mostrou em maio, o comando
da pré-campanha já havia sinalizado que iria propor aos
adversários a realização dos
debates no formato de pool
de órgãos de imprensa. Pela
proposta inicial, seriam dois
debates no primeiro turno e
um no segundo.
Também em maio, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que deve participar dos debates apenas no segundo turno. Ele afirmou na ocasião
que, caso participe já na primeira fase da campanha, não
terá tempo para responder todos os "dez candidatos vão
querer dar pancada" nele.
Se confirmar essa estratégia, o presidente repetirá a tática adotada por Lula em
2006, ano em que o petista
disputou a reeleição e só participou dos encontros após a
primeira votação daquele
pleito.

SÃO PAULO

Polícia investiga ação
do PCC para compra
de armas via CACs
ROGÉRIO PAGNAN/FOLHAPRESS
Durante as operações de
combate ao crime organizado
no transporte público realizadas neste mês na capital, a Polícia Civil de São Paulo apreendeu uma série de armas de fogo, entre fuzil, submetralhadora e pistolas de vários tipos,
além de farta munição em endereços ligados a supostos
membros do PCC.
Essas apreensões levaram à
abertura de nova investigação
porque, para surpresa dos policiais, todo o armamento estava registrado legalmente em
nome de CACs (colecionadores, atiradores e caçadores).
Para a polícia, trata-se de um
possível esquema criminoso
para aquisição de armas por
meio de laranjas.
Uma dessas apreensões
ocorreu no início do mês na região do Itaim Paulista, zona
leste da capital, na casa de Anísio Amaral da Silva, vulgo Bil,
apontado pelos policiais do
Denarc (narcóticos) como
uma das seis lideranças que
controlavam a UPBus, empresas de ônibus que atua na mesma zona leste.
Segundo relatório da polícia, ele foi investigado por crimes como "tráfico de drogas,
posse de arma de fogo de uso
restrito (grosso calibre), além
de associação e organização
criminosa". No endereço dele,
foram encontradas seis armas,
entre fuzil .556, submetralhadora .40, pistola 9 mm e revólver .357.
As armas estão registradas,
porém, em nome de um parente dele, sem antecedentes
criminais, que mora na mesma
casa. Segundo registros oficiais, elas estão avaliadas em
R$ 50 mil, "incompatível com
os rendimentos mensais de

seu proprietário", que giram
em torno de R$ 2.000. Esse é o
valor do salário dele na empresa de ônibus UPBus, segundo a
polícia.
Na mesma operação do Denarc, os policiais fizeram buscas na casa do diretor da UPBus Ubiratan Antonio da Cunha, onde foram apreendidas
duas pistolas (.380 e 9 mm)
também legalizadas, que estavam em nome desse diretor
como CAC. Segundo os policiais, ele também não tem registros criminais.
Além das armas, foi encontrada na casa de Cunha "grande quantidade de munições,
projéteis, estojos vazios de calibres variados, milhares de
espoletas e três quilos de pólvora", segundo os registros
oficiais.
"Isso nos preocupa, porque
a gente acredita que os criminosos possam estar usando essas armas por meio de 'laranjas', que se valem das condições que têm para conseguir
um CAC", disse o delegado
Fernando Santiago, do Denarc, responsável por uma das
investigações em andamento
na Polícia Civil.
De acordo com o promotor
Lincoln Gakiya, coordenador
de grupo especializado no
combate ao crime organizado
do Ministério Público de SP, o
serviço de inteligência do Gaeco já tinha detectado ordens
de integrantes da cúpula do
PCC para compra de armas
por meio de CACs pelo custo e
pela facilidade.
"Não vou revelar informações de investigações em curso, mas nós já tivemos informação de que eles estavam
usando, sim, laranjas diante
da facilidade para se tirar um
certificado de atirador, colecionador."

Quinta-feira e sexta-feira, 16 e 17 de junho de 2022
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OUTONO: Dia de sol com nuvens ao amanhecer.
Manhã
Noite com poucas nuvens.

ANTONIO CRUZ/ABRASIL

D

uma agenda do governador
foi atacada a tiros, por criminosos da Favela Nova Holanda, em Macaé, na manhã desta quarta-feira. Um dos policiais militares que integram a
equipe foi atingido e está sendo atendido no Hospital Municipal de Macaé”, informou
o texto.
Castro está em viagem pelo
interior do estado e sua agenda em Macaé foi mantida, segundo o governo. Ele foi participar da ordem de início da
duplicação da Ponte da Barra
e das obras da revitalização da
Avenida Rui Barbosa.

DOENÇA

Morador de Londres
é 1o caso de varíola
dos macacos no Rio
CRISTINA ÍNDIO DO
BRASIL/ABRASIL
A Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro (SMSRio) confirmou nesta quartafeira o primeiro caso da varíola
dos macacos (monkeypox) na
cidade. A vítima é um brasileiro, de 38 anos, mas que mora
em Londres, na Inglaterra. Ele
chegou ao Brasil no sábado
passado e, no dia seguinte,
procurou atendimento médico
no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da
Fundação Oswaldo Cruz
(INI/Fiocruz).
As amostras clínicas foram
encaminhadas ao Instituto de
Biofísica Carlos Chagas Filho
(IBCCF), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
que é referência nacional. O
resultado positivo para a doen-

ça foi liberado na terça-feira.
ISOLAMENTO
“Ele está com sintomas leves, em isolamento domiciliar
e sob o monitoramento da Superintendência de Vigilância
em Saúde (SVS-Rio). Todos os
seus cinco contactantes estão
em investigação para orientações e monitoramento”, informou a secretaria.
Acrescentou, ainda, que a
SVS-Rio mantém vigilância
ativa para detecção oportuna
de casos da doença no Rio. A
Superintendência de Vigilância “também está monitorando o cenário epidemiológico
nacional e internacional mantendo as unidades de saúde informadas e orientadas para vigilância, alerta e resposta a
eventos de saúde pública”, finalizou.

SANTA CRUZ

Caixa d'água cai sobre
conjunto habitacional
e fere mulher
LÉO RODRIGUES/ABRASIL
Uma caixa d'água de aço
desabou e atingiu um prédio
do Condomínio Leme II, conjunto habitacional localizado
no bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. O
episódio ocorreu na manhã
desta quarta-feira. O Corpo de
Bombeiros foi acionado para
atender a ocorrência pouco
depois das 8h.
A queda da caixa d'água,
que possui uma estrutura de
aproximadamente 15 metros
de altura, atingiu parte do terraço do edifício, que tem cinco
andares. Segundo informações
do Corpo de Bombeiros, uma
moradora de 31 anos ficou ferida. A vítima recebeu os primeiros socorros no local e foi
encaminhada para o Hospital
Municipal Pedro II.
O Condomínio Leme II foi
inaugurado em 2014 e faz parte do programa habitacional
do governo federal, Minha Casa Minha Vida. A Defesa Civil
municipal interditou o edifício
atingido. Não há informações
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Indigenistas relatam violência
e acusam governo de descaso
JULIANA
ARREGUY/UOL/FOLHAPRESS

Uma equipe de segurança
do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (foto),
foi atingida por diversos tiros,
nesta quarta-feira, no município de Macaé, norte do estado.
O governador não estava na
comitiva, pois seu compromisso na cidade era mais tarde. Os detalhes foram informados em nota pela assessoria do Palácio Guanabara.
“Uma equipe do Gabinete
de Segurança Institucional do
Governo do Estado do Rio
que fazia uma precursora de

Noite

ONU

Equipe de Cláudio
Castro é atacada
a tiros em Macaé

VLADIMIR PLATONOW/ABRASIL

Tarde

sobre que tipo de assistência
será dada aos moradores.
Em nota, a Direcional Engenharia, construtora que cuidou das obras do condomínio,
informou ter enviado equipes
ao local tão logo tomou conhecimento da situação. "Independentemente das responsabilidades de manutenção envolvendo o empreendimento,
entregue há cerca de oito anos
e com carência encerrada em
2019, a empresa está prestando assistência aos moradores e
realizando avaliações técnicas
sobre o prédio atingido. A caixa d'água, fabricada por empresa terceira, passará por perícia técnica e a causa do problema está sendo investigada",
informou a empresa.
Em 2020, uma situação similar ocorreu em Cariacica
(ES), na região metropolitana
de Vitória. Duas caixas d'água
cederam no Residencial São
Roque, também vinculado ao
programa Minha Casa Minha
Vida. O episódio ocorreu apenas duas semanas após a inauguração do condomínio.

urante a 50ª sessão do
Conselho de Direitos
Humanos da ONU
(Organização das Nações Unidas), lideranças e entidades indígenas denunciam a escalada
de violência contra os povos e
acusam o governo brasileiro de
negligência com a fiscalização
das áreas.
As denúncias ocorrem em
meio à repercussão internacional do desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips,
vistos pela última vez em 5 de
junho no Vale do Javari (AM). À
Polícia Federal, um dos suspeitos de envolvimento com o sumiço confessou ter esquartejado
e enterrado os corpos da dupla.

Bruno e Dom desapareceram
enquanto percorriam o trajeto
entre a comunidade ribeirinha
São Rafael e a cidade de Atalaia
do Norte. A área, que possui a
maior concentração de povos indígenas isolados, sofre com aumento de violência, garimpo e
pesca ilegais e tráfico de drogas.
Na abertura da 50ª sessão,
realizada em Genebra, na Suíça,
a alta comissária de Direitos
Humanos, Michelle Bachelet,
incluiu o Brasil em um informe
sobre situações que preocupam
o órgão.
"No Brasil, estou alarmada
com as ameaças contra os defensores dos direitos humanos
ambientais e os povos indígenas, incluindo a exposição à
contaminação por mineração
ilegal de ouro", disse Bachelet.
A CIDH (Comissão Intera-

mericana de Direitos Humanos) emitiu na sexta-feira passada um parecer no qual acusa
a demora do governo federal
em iniciar as buscas por Bruno
e Dom.
"A solicitação afirma que os
esforços estatais não teriam sido
imediatos e somente teriam se
iniciado a partir da intensa mobilização da sociedade civil, da
imprensa nacional e internacional e das redes sociais. Alega-se
que as medidas adotadas até o
momento seriam insuficientes
considerando a extensão do território e outros desafios técnicos", diz o texto.
A programação envolve a
participação de líderes e entidades de defesa dos povos indígenas nos seguintes dias:
- 17/6 (sexta-feira), a partir de
7h (de Brasília): Lunice Barbosa,

do povo Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, participa da mesa "Direitos à liberdade de reunião pacífica e de associação";
- 21/6 (terça-feira), a partir de
7h30 (de Brasília): Liderança do
povo Guarani, da Terra Indígena Tarumã, em Santa Catarina,
participa do painel "Negócios e
direitos humanos";
- 22/6 (quarta-feira), a partir
de 8h (de Brasília): Luis Ventura,
secretário adjunto do Cimi
(Conselho Indigenista Missionário), participa do diálogo
"Execuções sumárias";
- 28/6 (terça-feira), a partir de
6h (de Brasília): Painel de discussões "Efeitos adversos das
mudanças climáticas sobre os
direitos humanos das pessoas
em situação de vulnerabilidade"
contará com convidados brasileiros.

PORTUGAL

Pacotão de vistos prevê permissão
especial a quem procura trabalho
GIULIANA
MIRANDA/FOLHAPRESS
O Conselho de Ministros de
Portugal aprovou na quarta-feira passada uma série de mudanças para a concessão de vistos,
incluindo a criação de uma modalidade especial para quem
procura trabalho no país.
Não há previsão para que o
projeto seja avaliado no Parlamento, mas as propostas devem
ser aprovadas sem dificuldades,
já que os governistas do Partido
Socialista têm maioria na Assembleia da República.
Um dos modelos de visto
permitirá que estrangeiros busquem emprego por um período
de 120 dias, com chance de
prorrogação por mais 60. O governo também anunciou a criação de uma autorização especial a cidadãos dos estadosmembros da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa): Angola, Brasil, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Guiné
Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.
O acordo de mobilidade entre os membros do bloco foi
aprovado em julho de 2021 e
prevê que cada nação tenha liberdade para criar suas próprias
regras sobre vistos. O Parlamento português já ratificou o pacto,
faltando agora, portanto, apenas
a criação de legislação específica para aplicá-lo.
"Além de honrar as relações

históricas com os países da
CPLP, a alteração é fundamental
na organização dos fluxos regulares, seguros e ordenados de
migrações, assim como para o
combate à migração ilegal e ao
tráfico de pessoas", disse a ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.
A socialista reforçou ainda a
importância da imigração para a
economia portuguesa, afirmando que as mudanças permitirão
"dar resposta às necessidades
urgentes de recursos humanos"
do país.
Portugal também promete
simplificar o processo de migração de famílias, com a possibilidade de vistos e autorizações de
residência para quem acompanhar parentes. "Até aqui, vinha
primeiro um cidadão estrangeiro e só mais tarde, quando o seu
processo fosse regularizado, era
possível que a sua família viesse.
Agora, elimina-se essa barreira,
e a família pode toda vir a Portugal", disse Mendes.
A concessão de vistos de residência a estudantes do ensino superior também será simplificada, com a eliminação da
necessidade de parecer do SEF
(Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras) a alunos inscritos
em universidades portuguesas.
O governo anunciou ainda a
criação de permissões especiais para nômades digitais. A
ideia é que profissionais que
prestem serviços para empresas fora do território português

-seja como autônomo ou empregado- também tenham uma
modalidade específica de autorização.
A mudança no regime de vistos, embora sem data para ser
chancelada, foi celebrada por
associações de apoio a imigrantes. A permissão para quem busca emprego em Portugal era
uma reivindicação antiga dessas
entidades, que defendem uma
porta de entrada legal para os
imigrantes no país.
Hoje, a maior parte dos imigrantes chega como turista e começa a trabalhar de forma ilegal, recorrendo a um longo e burocrático processo de regularização. Além da possibilidade de
pagamento de multa pela permanência indevida, os migrantes sem documentos estão mais
vulneráveis a todo tipo de exploração.
"É muito positivo, porque
agora pode haver maior combate à exploração praticada enquanto os migrantes não conseguem se regularizar", diz Cyntia
de Paula, presidente da ONG
Casa do Brasil de Lisboa.
Devido à sobrecarga do SEF,
o órgão de imigração, os processos de regularização têm levado
entre dois e três anos até serem
concluídos, caso não haja nenhum tipo de problema com a
documentação exigida.
Especialista em direito migratório, Raphaela Souza, da
consultoria Portugal para Todos, ressalta que é preciso

aguardar a publicação oficial do
projeto de lei para fazer uma
análise concreta do que foi
anunciado, mas indica que as
mudanças são significativas para a segurança jurídica dos migrantes. "Sem contar que a decisão mostra a importância dos
imigrantes no contexto demográfico e econômico do país."
Nas redes sociais, a decisão
foi comemorada. Menos de uma
hora após o anúncio, o perfil
Vou Mudar para Portugal, dedicado à migração para o país, tinha 3.000 acessos simultâneos
em uma transmissão ao vivo sobre o tema. O número de brasileiros em Portugal cresce há cinco anos consecutivos e atingiu,
em 2021, o recorde de 209.072
pessoas, um aumento de 13,6%
em relação a 2020.
Os brasileiros estão na liderança como a maior comunidade imigrante em território luso,
representando 29,2% de todos
os estrangeiros em situação regular no país. Os números reais,
porém, são maiores, já que os
dados oficiais não contam como
brasileiros os que têm dupla cidadania portuguesa ou de outro
país da União Europeia. Pessoas
em situação migratória irregular
no país também ficam de fora
das estatísticas.
O Itamaraty estima que haja
300 mil brasileiros vivendo em
Portugal. Associações que trabalham com apoio a imigrantes
afirmam acreditar que o número real pode chegar a 400 mil.

NARCOTRÁFICO

Brasileira presa na Tailândia se declara
culpada e fará pedido de perdão
A brasileira Mary Hellen Coelho Silva, 22, se declarou culpada em seu julgamento por tráfico de drogas na Tailândia, em
maio deste ano. A decisão rendeu uma pena menor para a jovem, detida em 14 de fevereiro
no país asiático, que acabou
condenada a 9 anos e seis meses
de prisão.
As informações foram confirmadas ao UOL pelo advogado de Mary Hellen, Telêmaco
Marrace. Apesar da condenação da mulher ter sido definida
ainda no mês passado, sua
equipe de defesa teve acesso
aos detalhes do tribunal apenas
esta semana.
Apesar da confissão da brasileira, sua defesa ainda deve
entrar com um pedido de per-

dão real para o monarca Maha
Vajiralongkorn. O requerimento pode ser feito em apenas
duas datas: a primeira delas é
no dia 28 de julho, quando Vajiralongkorn faz aniversário e,
em celebração, concede absolvição para detentos por diversos crimes.
A segunda é no dia dos pais
na Tailândia, comemorado em 5
de dezembro. Em maio, outra
advogada de Mary Hellen, Kaelly Cavoli, explicou que a equipe
jurídica da jovem ainda esperava o documento com a sentença
da cliente para formular o pedido de perdão.
"Nós ainda estamos aguardando receber a sentença do
Consulado [da Tailândia] porque depende disso para anali-

sarmos a condenação e formularmos um pedido", afirmou ela,
ao UOL.
Na ocasião, a advogada também relatou que existem precedentes de situações semelhantes no país, que inclusive estão
sendo estudados pela defesa para formular o recurso.
Um pedido de extradição para que Mary Hellen cumpra a
pena no Brasil - também está
sendo estudado pela defesa.
"Mas esta possibilidade ficará
posterior ao pedido [de perdão
real]. Vamos fazer todos os pedidos pertinentes nos momentos
adequados", completou Cavoli.
O CASO
Mary Hellen Coelho Silva e
mais dois brasileiros foram deti-

dos em 14 de fevereiro ao desembarcarem no aeroporto do
país asiático com um total de
15,5 kg de cocaína em malas uma carga avaliada em R$ 7 milhões pelas autoridades.
A família da jovem, que é natural de Pouso Alegre (MG), veio
a público pedir ajuda para encontrar defensores para a jovem, que segundo eles nunca
havia saído do país.
Uma mulher suspeita de aliciar a jovem e mais dois brasileiros, que partiram com as malas
do aeroporto de Curitiba, foi
presa em uma operação da Polícia Federal no dia 5 de maio. A
suspeita é de que ela operava
um esquema de tráfico internacional desde antes da pandemia
de Covid-19.

