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ASSASSINATOS

Para indígena,
caso de Bruno
e Dom é rotina
na Amazônia
A líder indígena Sônia Guajajara lamentou nesta sexta-feira
a morte do jornalista inglês
Dom Phillips e do indigenista
Bruno Pereira, afirmando que
esse tipo de crime e violência
acontecem diariamente na
Amazônia. Guajajara também
apontou a política de governo
adotada pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL) como um incentivo para crimes na região. "O
fato que aconteceu com Dom
ajudou na repercussão, porque
a própria imprensa internacional se empenhou em denunciar
e dar visibilidade. (...) Infelizmente precisou acontecer essa
tragédia para o mundo olhar o
que acontece todo dia. Desaparecimentos e assassinatos acontecem diariamente na Amazônia e Mato Grosso do Sul, mas
muitas vezes não gera notícia e
impacto. Então é hora de olhar
e se importar para essa falta de
proteção e incitação ao ódio e
violência.", disse durante participação no UOL News. Ela também destacou que a Univaja
(União dos Povos Indígenas do
Vale do Javari) e outras entidades indígenas já denunciaram o
presidente ao Tribunal de Haia
por crimes de genocídio e contra a humanidade. Agora, disse
que fizeram nova denúncia pela demora nas buscas para encontrar Dom e Bruno. "O Brasil
segue como 4º país mais perigoso para defensores dos direitos humanos e do meio ambiente e a certeza da impunidade faz com que essa criminalidade aumente. PÁGINA 3
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CULPADO

Bolsonaro ‘ignora controle’, e
defende CPI contra Petrobras
O presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto) chamou o novo reajuste da
Petrobras de "traição com o povo brasileiro" e afirmou que está articulando com a cúpula da Câmara dos Deputados a criação de uma CPI
(Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a direção da Petrobras. "Conversei agora há pouco com o Arthur Lira (PP-AL), ele está
neste momento reunido com líderes partidários. A ideia nossa é propor

uma CPI para investigarmos o presidente da Petrobras (José Mauro
Ferreira Coelho), os seus diretores e também o conselho administrativo
e fiscal", declarou Bolsonaro, durante entrevista a uma rede no Rio
Grande do Norte. "Porque nós queremos saber se tem algo errado nessa conduta deles. É inconcebível conceder um reajuste com combustível lá em cima e com os lucros exorbitantes que a Petrobras está tendo."
FABIO RODRIGUES POZZEBOM/ABRASIL

Presidente do Senado associa aumento
dos combustíveis ao governo Bolsonaro
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), destoou de
parte da classe política que centrava suas críticas na Petrobras pelo
anúncio de reajuste do preço dos combustíveis, ao associar o problema também ao governo federal. Pacheco ainda afirmou que não
existe diferença entre Petrobras e governo federal. E pediu que a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) aceite criar uma conta de estabilização dos preços, usando como recursos os lucros da estatal brasileira. A manifestação de Pacheco, portanto, destoa do chefe do Exe-

cutivo que queria atribuir a responsabilidade exclusivamente à Petrobras pela alta dos preços dos combustíveis e cobra do próprio Bolsonaro soluções. "Se a situação dos preços dos combustíveis está
saindo do controle, o governo deve aceitar dividir os enormes lucros
da Petrobras com a população, por meio de uma conta de estabilização de preços em momentos de crise. Afinal, é inexistente a dicotomia Petrobras e Governo, pois a União é a acionista majoritária da estatal e sua diretoria indicada pelo Governo. PÁGINA 2

ENDIVIDAMENTO

ELETROBRAS

Funcionários
do BNDES
questionam
venda de ações
PÁGINA 2

Rio contrata empréstimo de R$ 700 milhões
A prefeitura do Rio de Janeiro contraiu empréstimo no valor de US$
135,2 milhões (aproximadamente R$ 700 milhões) para apoiar as reformas fiscais e verdes na capital fluminense. O valor foi aprovado na
quinta-feira passada pelo Conselho Diretor do Banco Mundial, com a
finalidade de aprimorar a sustentabilidade fiscal no médio prazo e
acelerar a transição rumo ao desenvolvimento urbano, inclusivo e de
baixo carbono. Segundo o prefeito Eduardo Paes, o município está
promovendo reformas fiscais desde 2021. “Firmamos um compro-

misso para reequilibrar as contas dentro do escopo do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF) do governo federal. O pacote de reforma fiscal apoiado pelo Banco Mundial permitirá ao município voltar a ter acesso às reformas para promover investimentos em prol dos
objetivos ambientais, sociais e econômicos do Rio.” A secretária de
Fazenda e Planejamento, Andrea Senko, disse que as condições financeiras pactuadas com o Banco Mundial são extremamente vantajosas comparativamente ao mercado de crédito brasileiro. PÁGINA 2

INDICADORES
Bolsas no mundo
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MERCADOS

Bovespa cai 2,83%
puxada por forte
queda da Petrobras
A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) fechou em
forte queda nesta sexta-feira,
voltando aos níveis de novembro de 2020, com os temores
de recessão global derrubando commodities, enquanto a
Petrobras desabou cerca de
6% também refletindo risco
político após anunciar reajuste nos preços de combustíveis.
Os papéis da Petrobras chegaram a cair mais de 10% ao
longo do dia, mas encerraram
o pregão com queda de 6%.
O Ibovespa (Índice Bovespa) caiu 2,9%, a 99.824,94 pontos, menor patamar desde o
começo de novembro de 2020.
No pior momento, chegou a
98.401,73 pontos (-4,28%).
Com tal desempenho, o Ibovespa acumulou declínio de
5,3% na semana.
Já o dólar avançou mais de

2% frente ao real, a terceira valorização semanal consecutiva com impulso da recente decisão do Federal Reserve – Fed
(Banco Central norte americano) de subir os juros dos Estados Unidos em um ritmo mais
intenso desde 1994. Essa decisão do Fed torna a moeda norte-americana globalmente
mais atraente e eleva os temores de uma recessão na maior
economia do mundo, minando o apetite de investidores
por risco.
A moeda norte-americana
à vista subiu 2,35%, a R$ 5,146,
máxima para encerramento
desde 9 de maio (R$ 5,1554), o
que configurou seu oitavo ganho diário em nove pregões.
Na semana, encurtada pelo feriado de Corpus Christi na
quinta-feira, o dólar avançou
3,14%.

NA JUSTIÇA

Funcionários do BNDES
questionam venda
de ações na Eletrobras
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS
Funcionários do BNDES entraram na Justiça contra a venda
das ações que o banco mantém
na Eletrobras. Na ação, por meio
da AFBNDES (Associação dos
Funcionários do BNDES), eles
dizem ver abuso de poder do governo federal e imposição ao
BNDES para se desfazer dos ativos da estatal de energia.
Como detentor de uma carteira de ações, o BNDES tem de
garantir o maior valor possível
para o banco, argumenta a associação. Arthur Koblitz, presidente da AFBNDES, diz que a enti-

dade não questiona o papel do
BNDES como agente de privatização do governo nem a privatização, mas o processo de vender
ações durante privatização sem
esperar a valorização prevista.
Analistas de mercado estimam que os papéis na Bolsa podem se valorizar até 85% nos
próximos meses com o processo
de privatização da empresa.
O Tesouro afirma a associação possuía ações suficientes para permitir a diluição do controle
estatal na Eletrobras no patamar
considerado desejado (45%),
mas determinou que o BNDES
vendesse parte de suas ações.

EDUCAÇÃO

RJ faz acordo para pagar
10 mil aposentados
Um acordo judicial foi firmado, na última quarta-feira, entre
a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), a Procuradoria
Geral do Estado do Rio de Janeiro e o Sindicato Estadual dos
Profissionais da Educação (Sepe), para o pagamento de valores devidos aos servidores estaduais inativos. O secretário de
Estado de Educação, Alexandre
Valle, o procurador-geral do Estado, Bruno Dubeux, e representantes do Sepe comemoraram o
acordo que vai contemplar mais
de 10 mil servidores inativos.
Para o governador Cláudio
Castro, os grandes vencedores
dessa luta foram o diálogo e
aqueles que têm como meta o
ensino público de qualidade.
“Nada disso seria possível
sem o diálogo. Somos incansáveis quando o assunto é educação, investimos e cuidamos daqueles que merecem todo o nosso respeito, os nossos servidores
aposentados jamais serão esquecidos”, comemora o governador. O pagamento era aguardado há 17 anos pelos servidores
e é referente à gratificação do

programa Nova Escola. Serão
destinados R$ 210 milhões aos
cerca de 10 mil aposentados da
Educação, que receberão os valores devidamente corrigidos
em breve. Os trâmites para o pagamento irão transcorrer de
acordo com os procedimentos
judiciais. A Seeduc, o Sepe e o
Rio Previdencia informarão
quando e como se darão os pagamentos que serão creditados
diretamente na conta dos servidores aposentados.
Para que o acordo fosse firmado, o secretário de Estado de
Educação, Alexandre Valle, esteve na Procuradoria Geral do Estado, para realizar a homologação junto ao Sepe. “Foram anos
e anos de espera e, finalmente, o
final foi feliz. Castro sempre cobrou que os aposentados da Seeduc também tivessem o tratamento merecido e hoje estamos
podendo fazer isso. É uma vitória não apenas para o servidor
inativo, mas também para o ativo, que olha para esse momento
e percebe que uma gestão séria
valoriza o trabalho dele”, disse
Alexandre Valle.

CULPADO

Em novo teatrinho, Bolsonaro
defende CPI contra Petrobras
RICARDO DELLA
COLETTA/FOLHAPRESS

O

presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou o
novo reajuste da Petrobras de "traição com o povo
brasileiro" e afirmou que está
articulando com a cúpula da Câmara dos Deputados a criação
de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a direção da Petrobras.
"Conversei agora há pouco
com o Arthur Lira (PP-AL), ele
está neste momento reunido
com líderes partidários. A ideia
nossa é propor uma CPI para investigarmos o presidente da Petrobras (José Mauro Ferreira

Coelho), os seus diretores e também o conselho administrativo
e fiscal", declarou Bolsonaro,
durante entrevista a uma rede
no Rio Grande do Norte.
"Porque nós queremos saber
se tem algo errado nessa conduta deles. É inconcebível conceder um reajuste com combustível lá em cima e com os lucros
exorbitantes que a Petrobras está tendo."
Bolsonaro também disse que
José Mauro e os demais membros do conselho da Petrobras
"traíram o povo brasileiro".
"É uma traição para com o
povo brasileiro. O presidente da
Petrobras, seus diretores e seu
conselho traíram o povo brasi-

leiro. O lucro da Petrobras é
uma coisa que ninguém consegue entender, algo estúpido. Ela
lucra seis vezes mais do que a
média das petrolíferas no mundo inteiro."
Durante a entrevista, Bolsonaro também afirmou que o comando da Petrobras está "boicotando" o ministro de Minas e
Energia, Adolfo Sachsida, que
tenta substituir José Mauro e outros membros do conselho.
"Na troca, a gente pode colocar gente competente lá dentro
(da Petrobras) para poder entender o fim social da empresa e
não conceder esse reajuste, que
destrói a economia brasileira e
leva inflação para toda a popula-

ção. Leva perda de poder aquisitivo para toda a população, que
já vive uma situação bastante
crítica no tocante ao seu poder
aquisitivo", afirmou Bolsonaro.
Ele disse ainda que a CPI "é o
caminho" para "colocar a nu todos aqueles que comandam esse processo irracional de aumento dos combustíveis no
Brasil."
"Entenda que, (com) uma
CPI investigando o presidente
(da Petrobras), os diretores e o
pessoal dos conselhos, nós vamos botar um ponto final nisso.
A coisa mais importante é trocar
o presidente e os diretores da
Petrobras. Esperamos conseguir
fazer isso nos próximos dias."

Presidente do Senado associa aumento
dos combustíveis ao governo Bolsonaro
RENATO MACHADO/FOLHAPRESS
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), destoou de parte da classe política
que centrava suas críticas na Petrobras pelo anúncio de reajuste
do preço dos combustíveis, ao
associar o problema também ao
governo federal.
Pacheco ainda afirmou que
não existe diferença entre Petrobras e governo federal. E pediu
que a gestão do presidente Jair

Bolsonaro (PL) aceite criar uma
conta de estabilização dos preços, usando como recursos os
lucros da estatal brasileira.
A manifestação de Pacheco,
portanto, destoa do chefe do
Executivo que queria atribuir a
responsabilidade exclusivamente à Petrobras pela alta dos
preços dos combustíveis e cobra do próprio Bolsonaro soluções.
"Se a situação dos preços dos
combustíveis está saindo do

controle, o governo deve aceitar
dividir os enormes lucros da Petrobras com a população, por
meio de uma conta de estabilização de preços em momentos
de crise. Afinal, é inexistente a
dicotomia Petrobras e Governo,
pois a União é a acionista majoritária da estatal e sua diretoria
indicada pelo Governo. Além
disso, medidas semelhantes estão sendo adotadas por outros
países em favor de sua economia e de sua população", infor-

mou Pacheco por meio de nota.
O senador mineiro se refere
especificamente a um projeto de
lei que prevê a criação de uma
conta de estabilização, cujos recursos seriam utilizados para
amenizar o impacto de flutuações no preço dos combustíveis.
A proposta foi aprovada no Senado, mas acabou engavetada
na Câmara dos Deputados. O
presidente daquela Casa, assim
como o governo federal, são
contrários à medida.

Presidente do Cade aumenta pressão
e ameaça impor sanção à Petrobras
CAMILA MATTOSO E NATHALIA
GARCIA/FOLHAPRESS
O presidente do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), Alexandre Cordeiro, voltou a colocar pressão
sobre a Petrobras após anúncio de novo aumento nos combustíveis e sinalizou novamente a possibilidade de sanção à
empresa por causa da alta de
preços.
À reportagem, Cordeiro dis-

se que "a Petrobras não parece
muito preocupada com sua
imagem". Segundo ele, que é ligado ao ministro da Casa Civil,
Ciro Nogueira (PP), existe concentração de mercado no setor
e isso pode levar o Cade a coibir "abuso de posição dominante".
"É inegável a importância dos
combustíveis na vida do consumidor brasileiro. Esse mercado
no Brasil é extremamente concentrado e uma parcela signifi-

cativa está nas mãos da Petrobras", afirmou.
"O Cade, no cumprimento de
sua missão institucional, não se
furtará em coibir qualquer abuso de posição dominante. Já temos um inquérito administrativo aberto e em estágio avançado", acrescentou.
O prazo legal para conclusão
de um processo administrativo é
de 180 dias, podendo ser prorrogado até o momento em que o
Cade tenha as informações ne-

cessárias. Em geral, esses processos demoram de dois a três
anos, de forma que essas investigações não trazem alívio sobre
os preços dos combustíveis no
curto prazo.
Se a conclusão for que a Petrobras abusa de seu poder dominante, a sanção vai desde a
aplicação de multa até a determinação para o desinvestimento, ou seja, venda de parte da
empresa para colocar fim ao
monopólio.

ENDIVIDAMENTO

Rio contrata empréstimo de R$ 700
milhões para fortalecer reformas fiscais
DOUGLAS CORRÊA/ABRASIL
A prefeitura do Rio de Janeiro contraiu empréstimo no valor de US$ 135,2 milhões (aproximadamente R$ 700 milhões)
para apoiar as reformas fiscais
e verdes na capital fluminense.
O valor foi aprovado na quintafeira passada pelo Conselho
Diretor do Banco Mundial,
com a finalidade de aprimorar
a sustentabilidade fiscal no
médio prazo e acelerar a transição rumo ao desenvolvimento
urbano, inclusivo e de baixo
carbono.
Segundo o prefeito Eduardo
Paes, o município está promo-

vendo reformas fiscais desde
2021. “Firmamos um compromisso para reequilibrar as contas dentro do escopo do Plano
de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF) do governo federal. O
pacote de reforma fiscal apoiado
pelo Banco Mundial permitirá
ao município voltar a ter acesso
às reformas para promover investimentos em prol dos objetivos ambientais, sociais e econômicos do Rio.”
A secretária de Fazenda e
Planejamento, Andrea Senko,
disse que as condições financeiras pactuadas com o Banco
Mundial são extremamente
vantajosas comparativamente

ao mercado de crédito brasileiro. “O prazo para pagamento será de 21,5 anos, com um
ano de carência. e taxa de juros variável de cerca de 2,82%
ao ano.”
Os recursos darão ao município “fôlego financeiro” para fazer frente a despesas relevantes
e urgentes, como a área de
transporte público durante o
processo de retomada e crescimento econômico do Rio de Janeiro, afirmou a secretária.
FINANÇAS PÚBLICAS
Segundo autoridades municipais, o Rio de Janeiro entrou
em estresse fiscal antes da pan-

demia devido ao aumento nas
despesas de caráter obrigatório
sem aumento das receitas municipais. A covid-19 agravou a
situação das finanças públicas
do município.
Como o restante do país, em
2020, o Rio de Janeiro enfrentou
aumento de gastos para combater a pandemia, incluindo um
incremento de R$ 850 milhões
ao orçamento da saúde. Isso
comprometeu ainda mais a capacidade do município de investir em seus objetivos ambientais, sociais e econômicos,
incluindo o desenvolvimento
urbano resiliente, inclusivo e de
baixo carbono.
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Para indígena, caso de Bruno
e Dom é rotina na Amazônia
A

líder indígena Sônia
Guajajara lamentou nesta sexta-feira a morte do
jornalista inglês Dom Phillips e do
indigenista Bruno Pereira, afirmando que esse tipo de crime e
violência acontecem diariamente
na Amazônia. Guajajara também
apontou a política de governo
adotada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) como um incentivo
para crimes na região.
"O fato que aconteceu com
Dom ajudou na repercussão, porque a própria imprensa internacional se empenhou em denunciar e dar visibilidade. (...) Infelizmente precisou acontecer essa
tragédia para o mundo olhar o
que acontece todo dia. Desaparecimentos e assassinatos acontecem diariamente na Amazônia e
Mato Grosso do Sul, mas muitas

vezes não gera notícia e impacto.
Então é hora de olhar e se importar para essa falta de proteção e
incitação ao ódio e violência.",
disse durante participação no
UOL News.
Ela também destacou que a
Univaja (União dos Povos Indígenas do Vale do Javari) e outras
entidades indígenas já denunciaram o presidente ao Tribunal
de Haia por crimes de genocídio
e contra a humanidade. Agora,
disse que fizeram nova denúncia pela demora nas buscas para
encontrar Dom e Bruno.
"O Brasil segue como 4º país
mais perigoso para defensores
dos direitos humanos e do meio
ambiente e a certeza da impunidade faz com que essa criminalidade aumente. Vamos seguir com
essas denúncias internacionais

no Tribunal de Haia, na ONU e na
Comissão Interamericana de Direitos Humanos para pedir justiça
e proteger a vida de pessoas que
seguem fazendo a defesa do meio
ambiente e dos nossos territórios", afirmou.
Para Guajajara, além da incerteza da impunidade, o próprio discurso adotado pela presidente autoriza que esse tipo
de violência aconteça rotineiramente na região, com garimpo ilegal, desmatamento e invasões.
"Atribuímos crimes como esse
ao próprio discurso governamental, com Bolsonaro tantas vezes
apoiando o garimpo na Amazônia e toda essa exploração. O discurso ainda em campanha de que
em seu governo não haveria um
centímetro de terra demarcada

para indígenas e tudo isso faz com
que as pessoas se sintam autorizadas a invadir, explorar e cometer qualquer crime, porque eles
estão com autorização do próprio
governo. É um discurso que incita
essa violência."
Por fim, a líder indígena apontou que houve negligência de órgãos como MPF (Ministério Público Federal), Funai e Polícia Federal, além do próprio governo,
para fiscalizar e proteger o território e os povos indígenas.
"Esses órgãos precisam agir
de forma articulada e a política
de proteção tem que ser pensada de acordo com a realidade da
região: extensa e de difícil acesso. O que falta é vontade política
e interesse do Estado para que
ações aconteçam de forma permanente", completou.

SÃO PAULO

Tarcísio não mora em imóvel que
indicou para transferir seu domicílio
ARTUR RODRIGUES E BRUNO
B. SORAGGI/FOLHAPRESS
O ex-ministro Tarcísio de
Freitas (Republicanos-SP), précandidato ao Governo de São
Paulo apoiado pelo presidente
Jair Bolsonaro (PL-SP), não mora no endereço que declarou como seu domicílio no estado de
São Paulo.
Tarcísio indicou à Justiça
Eleitoral um apartamento em
um bairro nobre de São José dos
Campos, no interior de SP, que,
segundo os papéis, foi alugado
diretamente de seu cunhado.
A Folha esteve no local e ouviu do porteiro que o apartamento está desocupado, em reforma. Questionado pela reportagem, Tarcísio admitiu não viver atualmente na cidade e que
seus vínculos com o estado já
foram comprovados à Justiça
Eleitoral.
Para transferência do título

FAKE

de eleitor, a legislação exige a
residência mínima de três meses no novo domicílio (no caso
de Tarcísio, o estado). O contrato de aluguel foi firmado em setembro do ano passado, e a
transferência do documento,
anteriormente registrado em
Brasília, ocorreu em janeiro
deste ano.
Com isso, Tarcísio, que nasceu no Rio de Janeiro e vivia em
Brasília, ficou apto a concorrer
ao governo paulista. A ligação
dele com o estado, porém, tem
sido questionada por rivais.
O assunto ganhou novo fôlego após o Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo decidir
que o ex-juiz Sergio Moro
(União Brasil) não poderia concorrer pelo estado, por considerar irregular a transferência do
título de eleitor do também exministro de Bolsonaro para o estado de São Paulo.
O apartamento indicado por

Tarcísio fica no bairro da Vila
Ema, um dos mais caros em São
José dos Campos. O imóvel tem
176 m² e três vagas na garagem
e foi comprado pelo cunhado
dele em 2015, segundo matrícula do cartório. O imóvel está
avaliado em cerca de R$ 1,6 milhão, usando como base apartamentos similares anunciados
à venda.
A reportagem foi ao local na
terça-feira passada, tocou o interfone a procura do ex-ministro
e ouviu do porteiro que não era
possível encontrar ninguém ali.
"Tarcísio? Mas você é de obra?",
perguntou o porteiro. "O apartamento 112 está em obra. Só tem
os prestadores (de serviço)".
A reportagem perguntou se
não conseguiria nunca encontrar alguém no local. "É", respondeu o porteiro.
Momentos depois, a reportagem voltou ao local e questionou na portaria se Tarcísio já
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Grupo de Telegram do
TSE ultrapassa os de
Flávio e Carlos Bolsonaro
CMRJ

FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS
O grupo criado pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) no Telegram para divulgar informações
da corte e desmentir notícias falsas ultrapassou 200 mil integrantes na quinta-feira passada.
Ele já é o maior entre os órgãos públicos federais e ultrapassou o do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que tem 113 mil,
e o do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) (foto),

com 102 mil. Ainda fica longe,
no entanto, do grupo do presidente Jair Bolsonaro (PL), que
conta com 1,3 milhão de pessoas.
O TSE criou o canal em 17 de
maio, após celebrar um acordo
com a plataforma. Entre as medidas, está a prestação de serviço de suporte técnico para o TSE
operar robô que responde a dúvidas sobre as eleições e o desenvolvimento de ferramenta
para marcar conteúdos "desin-

formativos".
Semanas depois, em 7 de junho, Bolsonaro se reuniu com o
vice-presidente do, Ilya Perekopsky, e quis saber dele o que
foi tratado num encontro do
executivo com o TSE.
O aplicativo, amplamente
utilizado por bolsonaristas, já
esteve na mira da Justiça Eleitoral e esteve sob risco de ser banido do país por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF
(Supremo Tribunal Federal).

havia sido visto ali. Após a Folha
explicar que se tratava de um
pré-candidato e que o prédio
constava como endereço dele, o
porteiro fez uma pausa e afirmou: "Reside aqui sim, mas o
apartamento está em reforma".
O porteiro ainda citou que
parentes de Tarcísio viviam nesse prédio.
Procurado por meio de sua
assessoria, o ex-ministro admitiu que não está vivendo ali e
justificou seu domicílio no estado de São Paulo devido a seus
parentes na cidade.

Brasil confirma 7o caso
de varíola dos macacos,
com paciente no RS
THAÍSA OLIVEIRA/FOLHAPRESS
O Ministério da Saúde confirmou nesta sexta-feira o sétimo caso de varíola dos macacos no Brasil. O homem, de 34
anos, mora em Porto Alegre,
no Rio Grande do Sul, e voltou
de uma viagem à Europa.
Este é o segundo caso confirmado no Rio Grande do Sul,
mas a Secretaria da Saúde do
estado afirmou que eles não
têm relação entre si. As duas
infecções são consideradas
importadas porque os pacientes estiveram recentemente
em outros países.
O primeiro caso, anunciado
no último dia 12, é o de um homem de 51 anos que mora em
Portugal e viajou para Porto
Alegre.
A Secretaria da Saúde do
Rio Grande do Sul afirmou que
o quadro de saúde do paciente
que teve o diagnóstico confirmado nesta sexta-feira é estável. Ele está em isolamento domiciliar.
"O homem passou por atendimento médico nas últimas
semanas e encontra-se em
acompanhamento médico,
apresenta quadro clínico estável, sem complicações e está
sendo monitorado assim como
seus contatos pelas Secretarias
de Saúde do Estado e do Município", disse em nota.
O diagnóstico foi feito pelo
Instituto Adolfo Lutz, em São
Paulo -um dos quatro labora-

tórios que estão à frente dos
casos suspeitos de varíola dos
macacos no Brasil.
Dos sete casos confirmados
no país, quatro são de São Paulo, dois do Rio Grande do Sul e
um do Rio de Janeiro. Outros
nove casos estão sendo investigados. O primeiro caso foi registrado em 8 de junho.
"As medidas de controle foram adotadas de forma imediata, como isolamento e rastreamento de contatos em voo
internacional com o apoio da
Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária)", afirmou
o ministério.
No começo do mês, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou ao jornal Folha
de S.Paulo que o governo estuda a compra da vacina da varíola para grupos específicos,
como profissionais de saúde
que vivem em regiões de fronteira ou lidam diretamente
com os casos.
Os principais sinais e sintomas da varíola dos macacos
são febre, erupções na pele e
aumento dos gânglios linfáticos (adenomegalia).
O último boletim divulgado
pelo Ministério da Saúde sobre
a doença indica que 2.149 casos
já foram confirmados em 37
países. Na próxima semana, a
OMS (Organização Mundial da
Saúde) vai avaliar se o surto de
varíola dos macacos representa
uma emergência de saúde pública de interesse internacional.
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São Luiz
Gonzaga

N

o dia 21 de junho, celebramos a memória litúrgica
de São Luiz Gonzaga, padroeiro da juventude, estudantes e seminaristas. Luiz Gonzaga morreu
muito jovem, com apenas 23 anos, após ter sido vítima de
uma peste ao ajudar os enfermos. A pureza era uma virtude
notável de São Luiz, ele dizia que preferia ficar puro a desagradar ao Senhor. Nos dias de hoje, São Luiz quer ensinar a
muitos jovens a persistirem no caminho do Senhor e a evitarem o pecado. Peçamos que São Luiz cuide da vida de nossos jovens, dos seminaristas e dos estudantes. E que todos os
jovens perseverem no caminho do bem. Por vezes, a data da
festa de São Luiz Gonzaga passa desapercebida, mas é uma
data que deve ser lembrada por todos nós, para pedirmos a
intercessão de São Luiz por um mundo mais junto e em paz.
Segundo os sites de divulgação e do Missal Romano, São
Luiz nasceu em 9 de março de 1568, o mais velho de sete irmãos, no castelo de sua família em Castiglione Delle Stiviere, entre Brescia e Mântua, no norte da Itália, na ilustre casa
de Gonzaga. Era filho de Ferrante de Gonzaga (1544-1586),
marquês de Castiglione, e Marta Tana di Santena, filha de
um barão. Sua mãe era uma dama de companhia para Isabel, esposa de Filipe II, Rei da Espanha.
Por ser filho primogênito, ele estava na linha sucessora
para herdar o título de marquês do seu pai. O treinamento
militar para São Luiz começou em tenra idade, mas ele recebeu também educação de idiomas e artes. Aos cinco anos,
Luiz foi enviado para um campo militar para começar seu
treinamento. Seu pai ficou muito satisfeito ao ver o seu filho
marchando pelo campo militar para começar seu treinamento. Já sua mãe e seu tutor ficaram menos satisfeitos, até
pelo que ele ouvia por lá.
São Luiz cresceu em meio à violência e à brutalidade da
Itália renascentista e testemunhou o assassinato de dois dos
seus irmãos. No ano de 1576, aos oito anos de idade, ele foi
enviado para Florença, juntamente com seu irmão mais novo, Rodolfo, para servir na corte do grão-duque Francisco I
de Médici e para receber educação adicional. Enquanto estava lá, ficou doente, com uma doença nos rins, que o incomodou ao longo de sua vida. No tempo em que ficou doente, aproveitou para ler sobre a vida dos santos e passar o dia
em oração. Em novembro de 1579, os irmãos foram enviados ao Duque de Mântua, e Luiz ficou chocado com o estilo
de vida violento e frívolo que encontrou lá.
Luiz voltou a Castiglione, onde conheceu o Cardeal
Carlos Borromeu, e dele recebeu a primeira comunhão,
em 1580. Depois de ler um livro sobre os missionários Jesuítas na Índia, Luiz sentiu um forte desejo de se tornar
missionário. Ele começou a praticar dando aulas de catecismo para os meninos, em Castiglione, no verão. Ele
também visitou várias vezes as casas dos Frades Capuchinhos e dos Barnabitas, localizados em Casale Monferrato, capital do ducado de Montferrat, governado por Gonzaga, onde a família passou o inverno. Ele também adotou um estilo de vida ascético.
Quando a família se mudou para a Espanha, em 1582,
Luiz começou a pensar seriamente sobre como ingressar
numa ordem religiosa. Ele pensava em entrar na ordem dos
capuchinhos, mas o seu confessor era jesuíta em Madri, e
decidiu entrar nessa ordem. Sua mãe ficou contente com a
decisão, mas seu pai ficou furioso e impediu de fazê-lo. Em
julho de 1584, a família retorna para a Itália, e Luiz ainda
queria se tornar frade, mas vários membros de sua família
tentaram convencê-lo a mudar de ideia. Quando perceberam que não tinham como fazê-lo mudar de ideia, tentaram
convencê-lo a se tornar padre secular e ofereceram para
providenciar um bispado para ele. Se ele se tornasse religioso, teria que renunciar à herança, mas as tentativas de sua
família fracassaram, pois São Luiz não queria altos cargos ou
dinheiro, mas queria entregar a sua vida a Cristo inteiramente, como missionário.
Após as tentativas fracassadas de sua família de fazerem
São Luiz mudar de ideia, em 1585, ele vai pra Roma e tem
uma conversa com o Papa Sisto V. Em novembro de 1585,
ele é aceito na Companhia de Jesus (Jesuítas), em Roma. Sua
saúde continua a lhe causar problemas, além da doença renal, ele sofria de uma doença na pele, dores de cabeça crônicas e insônia. Ele foi enviado para Milão para estudos, mas
depois de algum tempo, foi enviado para Roma de volta, devido a sua saúde. Em 25 de novembro de 1587, ele fez os votos de castidade, obediência e pobreza. Em março de 1588,
ele recebeu as ordens menores e iniciou os estudos de teologia. Em 1590, dizem que São Luiz teve uma visão do Arcanjo
São Gabriel, dizendo que morreria em um ano.
Em 1591, uma praga atingiu Roma e os jesuítas abriram
um hospital para feridos e Luiz se ofereceu para trabalhar lá.
Depois de pedir esmolas para ajudar os doentes, Luiz começou a trabalhar com os doentes, levando os moribundos que
estavam nas ruas para dentro do hospital. No hospital, dava
banho e comida para os doentes e os preparava para receber
os sacramentos. São Luiz chegou a dizer ao seu confessor
que não estava sendo fácil passar por aquela situação.
Na época, muitos dos jesuítas mais jovens haviam sido
infectados pela peste, por isso, os superiores de Luiz o proibiram de voltar ao hospital. Luiz pediu permissão para continuar na missão e lhe foi concedida, mas em outro hospital,
chamado de Nossa Senhora de Consolação. Enquanto estava nesse hospital, ele cuidou de um homem que estava com
a praga. Luiz ficou doente e teve que ficar de cama em 3 de
março de 1591, alguns dias antes de seu 23º aniversário.
Luiz chegou a se recuperar por um tempo, mas a febre e a
tosse voltaram forte e parecia que de fato morreria logo. Luiz
recebe a extrema unção e, enquanto esteve doente, confessou-se algumas vezes com seu confessor, mais tarde Santo
Roberto Belarmino. Ele teve outras visões, na qual dizia que
ele morreria em Corpus Christi. No dia 21 de junho de 1591,
ele até amanheceu bem, mas insistia que morreria à tarde.
Belarmino lhe concedeu os últimos ritos e fez oração pelos
moribundos. Ele morreu pouco antes da meia-noite. Na hora de sua morte, ele estava com os olhos fixos no crucifixo
que trazia nas mãos e, quando tentou pronunciar o nome de
Jesus, morreu.
Celebremos com alegria o dia de São Luiz Gonzaga, rezemos pela juventude, estudantes e pelos seminaristas. Que
todos possam ter o mesmo amor por Jesus e pelos doentes
como São Luiz Gonzaga tinha. Que muitos jovens possam
entregar as suas vidas de todo o coração a Deus.

OUTONO-SÁBADO: Sol com nuvens e
Manhã
pancadas de chuva à tarde. Noite com chuva.

Tarde

Noite
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ESPIONAGEM

O

da CIA, estava grampeando
muitos países do mundo, inclusive grampeando a presidenta
Dilma Rousseff."
E seguiu: "Ele denunciou as
falcatruas feitas no país mais importante do planeta. Esse cidadão deveria estar recebendo o
Prêmio Nobel, o Oscar de decência e de coragem."
Em 2015, o WikiLeaks divulgou informações confidenciais
da Agência Nacional de Segurança dos EUA que revelavam espionagem contra a então presidente
Dilma, assessores e ministros. Ao
todo, 29 telefones de membros e
ex-integrantes do governo haviam sido grampeados.
Assange foi responsável por
um dos maiores vazamentos de
documentos secretos das Forças
Armadas americanas. O australiano é procurado por autorida-

des dos EUA devido a 18 acusações criminais, incluindo espionagem relacionada ao vazamento.
Após um longo imbróglio judicial, a ministra do Interior britânica, Priti Patel, aprovou nesta
sexta-feira a extradição do australiano. Em nota, a pasta disse
que os tribunais do país "não
consideraram que a extradição
seria opressiva, injusta ou um
abuso de processo".
Ele, no entanto, pode recorrer, e o fará, como confirmou
sua esposa, Stella, em pronunciamento após o anúncio. Segundo o comunicado do Ministério do Interior, ele mantém o
"direito de recorrer da decisão
em até 14 dias", podendo apelar
à Alta Corte de Londres, que tem
de dar sua aprovação para que a
contestação prossiga.

EUA

Agência autoriza vacina para bebês
A FDA (agência reguladora de
medicamentos e alimentos dos
Estados Unidos) autorizou nesta
sexta-feira o uso de duas vacinas
contra a Covid-19 em crianças
que tenham de seis meses a cinco
anos. A decisão ainda precisa ser
confirmada pelo CDC (Centros de
Controle e Prevenção de Doen-
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Lula defende Assange e
critica extradição do criador
do Wikileaks para os EUA
ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva
(PT), que lidera a
corrida eleitoral, comentou nesta sexta a extradição do fundador do Wikileaks, Julian Assange, do Reino Unido para os EUA,
anunciada nesta sexta. "Que crime o Assange cometeu?", questionou o petista.
Lula abriu sua fala em um
evento partidário de cultura em
Maceió pedindo uma homenagem a Assange. "Se ele for para
os EUA, extraditado, certamente
é prisão perpétua e certamente
ele morrerá na cadeia."
"Nós, que estamos aqui falando de democracia, precisaremos perguntar: 'Que crime o Assange cometeu?' É o crime de falar a verdade, mostrar que os
EUA, através de seu departamento de investigação, sei lá se
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ças), que ainda está avaliando os
resultados dos ensaios clínicos.
No Brasil, a vacinação para esse grupo ainda não está aprovada,
e os hospitais infantis já registram
aumento dos atendimentos nos
prontos-socorros e de internação
por Covid. De acordo com a FDA,
bebês a partir de seis meses po-

dem receber doses das vacinas
Moderna e Pfizer contra a Covid.
Caso seja aprovada pelo CDC, a
imunização começa na próxima
semana, segundo a agência de notícias AFP.
De acordo com as recomendações da FDA, para a vacina da Moderna será adotado um esquema
de duas doses com intervalo de
um mês. Crianças e adolescentes
com imunossupressão podem tomar a terceira dose um mês após a
segunda.
Já a vacina da Pfizer será administrada em um ciclo de três injeções: duas com intervalo de três
semanas e a terceira dois meses
após a segunda.
A cobertura vacinal de crianças
contra a Covid tem sido um desafio nos EUA. A vacina da
Pfizer/BioNTech foi autorizada
para crianças de cinco a 11 anos
em outubro, mas apenas 29% desse grupo está totalmente vacinado
até agora, segundo dados federais.
O Brasil enfrenta desafio semelhante. Nesta sexta-feira, o comissário da FDA, Robert M. Califf, comemorou a aprovação das vacinas para novos grupos, indicando
que elas são seguras e vão beneficiar muitas crianças.
Segundo o chefe da agência, os
responsáveis pelas crianças "podem ter confiança na segurança e
eficácia dessas vacinas contra Covid-19 e podem ter certeza de que
a agência foi minuciosa em sua
avaliação dos dados".

Rio aplica 2a
dose de reforço
a partir de 40
anos na terça
DOUGLAS CORRÊA/ABRASIL
A partir desta terça-feira,
todas as pessoas com 40 anos
ou mais já podem tomar a segunda dose de reforço contra
a Covid-19 na cidade do Rio
de Janeiro.
O anúncio foi feito nesta
sexta-feira pelo prefeito Eduardo Paes pelas redes sociais. Pelo Twitter, Paes informou que o
intervalo deve ser de pelo menos quatro meses, após a primeira dose de reforço.
Estão sendo aplicadas as
duas primeiras doses para todos com 5 anos ou mais que
ainda não se vacinaram.
A primeira dose de reforço
está sendo aplicada a todos
que têm 12 anos ou mais. O
intervalo entre a primeira e a
segunda doses varia de acordo com o tipo de vacina: Pfizer (21 dias), CoronaVac
(quatro semanas), AstraZeneca (oito semanas).
Já o intervalo entre a segunda dose e a primeira dose
de reforço é de, no mínimo,
quatro meses para a Pfizer,
CoronaVac e AstraZeneca.
Para quem se imunizou com
a dose única da Janssen, o intervalo para a primeira dose
de reforço é de dois meses.
O intervalo entre a primeira
dose de reforço e a segunda é
de quatro meses, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Nota
PACIENTE COM VARÍOLA
DOS MACACOS TEM
SINTOMAS LEVES
O paciente infectado com
varíola dos macacos na cidade
do Rio de Janeiro permanece
isolado em casa, com sintomas
leves, segundo informações da
Secretaria Municipal de Saúde.
Até o momento, esse é o
único caso confirmado no
estado. Segundo a Secretaria
de Saúde, o paciente é um
brasileiro de 38 anos que mora
em Londres, na Inglaterra. Ele
chegou ao Brasil no dia 11 e
procurou atendimento médico
no dia seguinte. A confirmação
da doença ocorreu no dia 15.
De acordo com a Secretaria
Estadual de Saúde, a Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) fez um
trabalho de levantamento dos
passageiros que estavam no
mesmo voo que ele. Até o
momento, em todo o país,
foram confirmados seis casos
da doença, sendo quatro em
São Paulo, um no Rio de
Janeiro e outro no Rio
Grande do Sul.

