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Turismo brasileiro cresce quase 50% em abril
bém alta de 32,2% no acumulado no ano. No entanto, na
comparação com abril de 2019, ano anterior à pandemia, o
setor teve queda de 7,5%. A FecomercioSP avalia que os feriados de Sexta-feira Santa, Tiradentes e os desfiles de carnaval contribuíram para o crescimento, considerado signi-

O turismo brasileiro faturou R$ 15,3 bilhões em abril,
crescendo 47,7% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do levantamento do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Houve tam-
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Deputado
envolvido em
rachadinha vai
para o TCE
Denunciado no caso das "rachadinhas", o deputado estadual
Márcio Pacheco (PSC) foi eleito
ontem conselheiro do Tribunal
de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A escolha de Pacheco contou com articulação do governador Cláudio Castro (PL), de
quem foi chefe por 12 anos. Ele
foi eleito pela Assembleia Legislativa com 47 dos 71 votos possíveis. O deputado é o primeiro político a ocupar uma cadeira no
TCE-RJ após o afastamento de
cinco conselheiros do tribunal
sob acusação de corrupção, em
2017. A corte, atualmente, funciona com a atuação de auditores como conselheiros substitutos. Pacheco foi o 1º a ser denunciado pelo Ministério Público no
caso das "rachadinhas". Ele nega
as acusações. O Tribunal de Justiça ainda não analisou se recebe
ou não a denúncia. A apuração
foi originada no mesmo relatório
do Coaf (órgão federal) que identificou as movimentações financeiras atípicas de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). PÁGINA 4

DOENÇA

ficativo, em abril deste ano e que a variação do mês demonstra sólida recuperação do turismo no Brasil. No mesmo período do ano passado, o setor cresceu 36%. Diante
disso, a entidade acrescenta que “a alta não é resultado de
uma base fragilizada de comparaçãol”. PÁGINA 2

Corrupção no governo: Ribeiro é
preso e Bolsonaro sai ‘queimado’

CLAUBER CAETANO/PR

A Polícia Federal realizou ontem uma operação contra o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro (foto) e pastores suspeitos de operar
um balcão de negócios no ministério e na liberação de verbas do
FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Ribeiro e
os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, ambos ligados ao presidente Jair Bolsonaro (PL), foram presos. Também foram detidos Lu-

ciano de Freitas Musse, advogado e ex-assessor do MEC, e Helder
Bartolomeu, ex-assessor da Prefeitura de Goiânia. Agentes federais
estiveram na sede da pasta, em Brasília. Os dois pastores são apontados como lobistas que atuavam no MEC. Em março, Bolsonaro havia
dito que colocaria a "cara no fogo" por Ribeiro em meio às suspeitas
no Ministério da Educação. PÁGINA 3
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STJ proíbe
plano coletivo
de desligar
paciente

Governadores tentam barrar mudança no ICMS
Os governadores de 11 estados pediram para que o STF considere
inconstitucional a lei que mudou as regras de incidência do ICMS em
combustíveis. A lei complementar 192 foi aprovada em março de 2022
em uma tentativa do governo e do Congresso Nacional de diminuir o
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China manda
recado contra
expansão
militar da Otan

preço da gasolina e do diesel e, assim, o impacto disso nas campanhas
eleitorais. O pedido dos estados foi apresentado após uma série de
ações do governo Jair Bolsonaro (PL) no STF que contesta leis e decisões estaduais a respeito da incidência do tributo. PÁGINA 2

Governador de SP
‘bagunça’ ensino de
História e Geografia
Sem conseguir contratar professores para atuar nas escolas estaduais,
o governo Rodrigo Garcia (PSDB) (foto) alterou uma resolução para que
profissionais sem formação específica na área possam dar aula. A mudança vai permitir que professores com diploma de pedagogia sejam
contratados para dar aula de história, geografia, sociologia, filosofia, arte, projeto de vida e orientação de estudos. A resolução também permite
que estudantes de cursos de licenciatura a partir do quarto semestre sejam contratados para dar aula das disciplinas que cursam. PÁGINA 3
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Bolsas no mundo

IBOVESPA: -0,16% / 99.522,32 / -162,18 / Volume: 23.752.544.138 / Quantidade: 3.510.139
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1.260
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IRBBRASIL REON NM

BTGP BANCO UNT N2

22.83

+5.55 +1.20

SLC AGRICOLAON NM

48.85
33.970

% Oscil.

2.53 −10.60
−6.45

Preço

Fechamento
% Oscil. Dow Jones
NASDAQ Composite

%

30.483,13 -0,15
11.053,079 -0,15

−0.30

VALE ON NM

75.35

−0.86%

−0.6

−3.37

PETROBRAS PN N2

26.99

−0.30

−0.08

Euro STOXX 50

3.467,24 -0,73

BRF SA ON NM

13.07

+4.81 +0.60

3R PETROLEUMON NM

−6.68 −2.430

ITAUUNIBANCOPN N1

24.03

−0.74

−0.18

CAC 40

5.916,63 -0,81

GRUPO NATURAON NM

14.35

+3.76 +0.52

PETRORIO ON NM

21.27

−6.42

−1.46

BRASIL ON EJ NM

32.86

−0.36

−0.12

FTSE 100

7.089,22 -0,88

MINERVA ON NM

13.21

+3.77 +0.48

SID NACIONALON

15.9

−4.60

−0.77

ELETROBRAS ON N1

44.48

+1.09

+0.48

DAX 30

13.144,28 -1,11

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(15/6)
Poupança 3
(22/6)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
13,25% 0,72
OURO
0,65% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,4696

0,52% (mai.) EURO turismo
0,47% (mai.) Compra: 5,4967
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 22/jun Compra: 5,1503
DÓLAR comercial
R$ 301,50 Compra: 5,1759
DÓLAR turismo
Venda: 5,4702 Compra: 5,1744

Venda: 5,6797
Venda: 5,1509
Venda: 5,1765
Venda: 5,3544
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MERCADOS

Dólar fecha em
alta. Bolsa tem dia
de estabilidade
O dólar reverteu perdas de
mais cedo e fechou em alta
frente ao real ontem, acompanhando piora nos mercados
internacionais devido a declarações do presidente do Federal Reserve (o banco central
americano), Jerome Powell.
A divisa norte-americana à
vista subiu 0,5%, a 5,1791
reais na venda, depois de ter
chegado a cair 0,5%, a 5,1274
reais, em certo ponto das negociações.
O foco do dia esteve em comentários de Powell ao Congresso dos EUA, em que ele
afirmou que o Federal Reserve
está "fortemente comprometido" em reduzir a inflação -a
mais intensa em 40 anos- e reconheceu os riscos que juros
mais altos podem representar
para a atividade da maior economia do mundo.

No cenário doméstico, alguns participantes do mercado apontaram o noticiário envolvendo a Petrobras e riscos
fiscais como fator de amparo
para o dólar, que costuma
No acumulado do ano, o
dólar tem queda de 7% frente
ao real.
Já a Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) fechou praticamente estável ontem, após
quase perder o patamar dos 98
mil pontos no pior momento
do dia.
Índice de referência do
mercado acionário brasileiro,
o Ibovespa recuou 0,09%, a
99.595,45 pontos, de acordo
com dados preliminares. Mais
cedo, renovou mínima desde
novembro de 2020, a 98.050,02
pontos. O volume financeiro
no pregão somava 21,7 bilhões
de reais.

ANP prevê investimentos
de R$ 3,3 bilhões na
fase de exploração
ALANA GANDRA/ABRASIL
Os investimentos previstos
pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) na fase de exploração de petróleo e gás, envolvendo atividades de blocos
sob contrato, este ano, totalizam R$ 3,366 bilhões, dos
quais R$ 2,625 bilhões serão
investidos em 30 poços exploratórios, R$ 184 milhões em levantamentos geofísicos e R$
557 milhões em atividades
acessórias.
Os dados constam da segunda edição do Relatório
Anual de Exploração 2021, divulgado ontem pelo diretor da
ANP Fernando Moura, durante o 2º Seminário Instrumentos
de Divulgação de Informações
sobre Exploração de Petróleo e
Gás Natural.
O coordenador de Regulação da Superintendência de
Exploração (SEP) da ANP, Edson Montez, avaliou ser factível a previsão de atingir este
ano 30 poços exploratórios. De
janeiro até junho, já há 15 poços perfurados no país, informou Montez. “A gente está
pronto para ultrapassar o desempenho que teve em 2020,
quando foram perfurados 16
poços”, disse.
Os 22 poços exploratórios
perfurados em 2021 representam aumento de 38% em relação a 2020.
Fernando Moura destacou
que a divulgação do segundo
Relatório Anual de Exploração
é uma importante fonte de informações e de análises sobre o
desempenho de exploração do
país, podendo contribuir para o
aprofundamento da avaliação e
compreensão sobre os rumos
do segmento, auxiliando ainda
no planejamento e decisões futuras sobre os investimentos a
serem realizados.
De acordo com o diretor, o
relatório, bem como o Painel
Dinâmico da Fase de Exploração, atualizado em abril, constituem ferramentas que agregam valor às informações fornecidas à sociedade, bem como conhecimento.

COMERCIALIDADE
O Relatório Anual de Exploração 2021 incorpora a série histórica iniciada em
2016. Nesse período, foram
efetivadas 27 declarações de
comercialidade, etapa que
constitui o ápice da fase de
exploração, das quais 19 em
bacias terrestres e oito em
bacias marítimas.
A analista de Infraestrutura
da SEP, Lydia Hughenin Queiroz, disse que, em 2021, foram
efetivadas três declarações de
comercialidade, sendo duas
na Bacia do Recôncavo e uma
na Bacia do Parnaíba, havendo
outras nove declarações não
efetivadas, sob análise da ANP,
o que soma 36 declarações de
comercialidade, das quais 20
em bacias terrestres e 16 em
bacias marítimas.
No final de 2021, havia no
Brasil 39 empresas operadoras, sendo a Petrobras a companhia com maior quantitativo de blocos sob contrato (68)
e a única a atuar em ambientes
marítimo e terrestre. Do total
de 246 blocos sob contrato na
fase de exploração em bacias
sedimentares, 57 se achavam
em situação de suspensão no
final de 2021.
A especialista em Regulação da SEP, Rosana de Rezende Andrade, observou que a
partir de 2018, quando houve
registro de 334 blocos sob
contrato assinados, ocorreu
tendência declinante de contratos, influenciada em 2020
pela pandemia do novo coronavírus. Dos 246 blocos sob
contrato no final de 2021, 138
eram em marítimos e 108 terrestres.
No final do ano passado, a
área exploratória sob contrato
atingia 188 mil quilômetros
quadrados (km²), correspondendo a 2,6% das bacias sedimentares brasileiras, aponta o
relatório. O Painel Dinâmico
da Fase de Exploração, atualizado pela ANP em abril, incluindo dados históricos a partir de 1998, informa que existem, atualmente, 240 blocos
sob contrato, em área de 192,6
mil km².

Turismo fatura R$ 15,3 bi
e cresce 47,7% em abril
CAMILA BOEHM/ABRASIL

O

turismo brasileiro faturou R$ 15,3 bilhões
em abril, crescendo
47,7% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo
dados do levantamento do Conselho de Turismo da Federação
do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de São Paulo
(FecomercioSP). Houve também alta de 32,2% no acumulado no ano. No entanto, na comparação com abril de 2019, ano
anterior à pandemia, o setor teve queda de 7,5%.
A FecomercioSP avalia que os
feriados de Sexta-feira Santa, Tiradentes e os desfiles de carnaval
contribuíram para o crescimento,
considerado significativo, em abril
deste ano e que a variação do mês
demonstra sólida recuperação do
turismo no Brasil. No mesmo período do ano passado, o setor cresceu 36%. Diante disso, a entidade
acrescenta que “a alta não é resul-

tado de uma base fragilizada de
comparação, em razão dos efeitos
da pandemia, mas um indicativo
real de melhora nas perspectivas
do turismo nacional”.
O maior crescimento ocorreu
na atividade de transporte aéreo, com aumento de 159,7% na
comparação anual e faturamento de R$ 4,6 bilhões no mês, voltando ao nível que faturava em
abril de 2019 – já com o valor
corrigido pela inflação – conforme apontou a FecomercioSP.
Para explicar o resultado, a
entidade cita que as empresas
estão ampliando a malha aérea
com novas rotas e a demanda
tem acompanhado este movimento. Outro motivo apontado
foi o aumento no valor das passagens, que sofre influência da
alta do querosene de aviação.
“Desta forma, além da recuperação do mercado no pós-pandemia, o que influenciou o segmento foi, sem dúvida, os preços elevados dos bilhetes”, di-

vulgou, em nota, a entidade.
O segundo maior crescimento foi observado nos serviços de
alojamento e alimentação, com
alta de 56,1% e faturamento de
R$ 4,5 bilhões. Na comparação
com o período pré-pandemia,
entretanto, houve queda de
12,9%. As atividades culturais,
recreativas e esportivas registraram alta de 21,7%, com faturamento de R$ 1,1 bilhão no mês.
O montante ficou abaixo do período anterior à pandemia, já
que, na comparação com abril
de 2019, houve queda de 24,2%.
O transporte terrestre – que
inclui os ônibus intermunicipal,
interestadual e internacional,
além de trens turísticos – teve alta de 10,9%, com faturamento de
R$ 2,6 bilhões e aumento de
1,9% em relação ao nível prépandemia. As locadoras de veículos, agências e operadoras de
turismo avançaram 2,5%, faturando R$ 2,5 milhões.
O transporte aquaviário foi o

único segmento a ter queda no
mês (-2,3%), com faturamento
de R$ 42,3 milhões, o menor entre as atividades apontadas no
levantamento. Com grande evolução durante a pandemia, segundo avaliou a FecomercioSP,
o resultado foi 27,3% maior em
relação a abril de 2019.
Apesar dos resultados de
abril mostrarem um contexto
positivo para o turismo, avaliação da entidade aponta que, se a
inflação no setor continuar elevada, pode haver comprometimento do desempenho no segundo semestre, diminuindo a
amplitude de expansão.
A presidente do Conselho de
Turismo da FecomercioSP, Mariana Aldrigui, observou que os
gastos com turismo são discricionários tanto para as empresas quanto para as famílias e que
um dos efeitos do aumento
constante de preços é a modificação ou cancelamento desse tipo de despesa.

CONBUSTÍVEIS

Governadores pedem que
STF barre mudança do ICMS
LUCAS MARCHESINI E
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS
Os governadores de 11 estados pediram para que o STF (Supremo Tribunal Federal) considere inconstitucional a lei que
mudou as regras de incidência
do ICMS em combustíveis.
A lei complementar 192 foi
aprovada em março de 2022 em
uma tentativa do governo e do
Congresso Nacional de diminuir
o preço da gasolina e do diesel e,
assim, o impacto disso nas campanhas eleitorais.
O pedido dos estados foi
apresentado após uma série de
ações do governo Jair Bolsonaro
(PL) no STF que contesta leis e
decisões estaduais a respeito da
incidência do tributo.
O ICMS é de responsabilidade dos estados, que não gostaram da lei aprovada pelo
Congresso com o apoio do Planalto. "Trata-se de verdadeira
'caridade com chapéu alheio',
uma liberalidade orçamentária a ser sofrida pelos estados,
DF e municípios, todos surpreendidos pela medida unilateral, autoritária, drástica e
com graves efeitos imediatos
para os combalidos cofres desses entes", diz a peça, que ain-

da não teve um ministro relator designado.
Os governadores de Alagoas,
Bahia, Ceará, Maranhão, Mato
Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe
assinaram o pedido.
A lei aprovada pelo Congresso mudou diferentes pontos na
cobrança de ICMS sobre o combustível, mas nem todos incomodaram os governadores. Os
pontos questionados no STF foram a uniformização da alíquota
cobrada, a mudança na forma
de cálculo, que antes era um
percentual do valor pago pelo
consumidor e passou a ser um
valor fixo por litro, e a proibição
de alterar mais de uma vez por
ano a alíquota de ICMS.
Os estados pedem uma medida liminar cautelar para que essas mudanças sejam suspensas
até que o STF tenha uma decisão final sobre o assunto.
No pedido, os estados alegam
que o governo federal buscou
uma "solução mágica" para baixar o preço dos combustíveis,
sendo que a responsabilidade é
da "política tarifária da Petrobras, sociedade de economia
mista sob controle da própria
União, e agravada pela crise

econômica mundial".
Outro problema, prossegue a
peça, é que "tudo isso foi feito
sem qualquer estudo de impacto fiscal e sem a demonstração
de que esse novo instrumento
será eficaz, dado que os preços
dos combustíveis são atrelados
à sorte dos mercados internacionais e resultado de uma política duvidosa da Petrobras".
"Não é difícil entender que essa
medida é populista, eleitoreira e
ineficaz", concluiu.
A ação dos estados vem na
esteira de uma série de outros
processos apresentados pelo
presidente Jair Bolsonaro (PL) a
respeito do ICMS.
Em uma dessas ações, o ministro André Mendonça determinou no último dia 17 que os
estados efetuem a cobrança do
tributo sobre o diesel sobre uma
base de cálculo menor a partir
de 1º de julho.
O ministro deu a decisão
após estados e a União não chegarem a um acordo para resolver um impasse com o governo
federal a respeito da redução tributária sobre combustíveis e
outros itens.
Mendonça, indicado ao STF
pelo presidente Jair Bolsonaro,
também deu cinco dias para que

a Petrobras apresente "minuciosas informações" sobre os critérios adotados pela companhia
em sua política de preços nos últimos 60 meses.
Uma ação do último dia 15
assinada pelo presidente e pelo
advogado-geral da União, Bruno Bianco, pediu ao Supremo
que suspenda leis dos estados e
do Distrito Federal que fixam
alíquotas de ICMS sobre operações de combustíveis.
O presidente alega que as
normas estaduais a respeito do
tema são inconstitucionais,
pois fixam "alíquotas abusivas"
de ICMS, superiores "àquela incidente para as operações em
geral".
"A forte assimetria das alíquotas de ICMS enseja problemas que vão muito além da integridade do federalismo fiscal
brasileiro, onerando sobretudo
o consumidor final, que acaba
penalizado com o alto custo gerado por alíquotas excessivas
para combustíveis –que são insumos essenciais, e, por isso,
deveriam ser tratadas com modicidade", afirma a ação.
As ações do presidente no
STF fazem parte de uma ofensiva para reduzir o preço dos
combustíveis em ano eleitoral.

2022

Restituição do Imposto de
Renda terá correção de 1%
O segundo lote de restituição
do Imposto de Renda 2022, que
será pago pela Receita Federal na
próxima quinta-feira, terá correção de 1%, com base na Selic (taxa básica de juros da economia).
A Receita Federal abrirá a
consulta ao segundo lote hoje, às
10h, conforme a Folha de S.Pau-

lo antecipou. Serão pagos R$ 6,3
bilhões a 4,3 milhões de contribuintes. Do total, R$ 2,7 milhões
são para cidadãos com prioridade legal, sendo 87.401 idosos acima de 80 anos, 675.495 entre 60 e
79 anos, 48.913 contribuintes
com alguma deficiência física ou
mental ou doença grave e

661.831 cuja maior fonte de renda seja o magistério. Também
receberão 2,8 milhões de contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia
19 de março deste ano.
QUEM VAI RECEBER
E n tr a m n o s e g u n d o lo te

contribuintes prioritários e
não prioritários. No caso dos
não prioritários, o pagamento
será feito a quem entregou a
d e cla r a çã o a té o d i a 1 9 d e
março de 2022. Para os que
são amparados por prioridades legais, não há data-limite
específica.
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Ex-ministro Milton Ribeiro
é preso por corrupção
FABIO SERAPIÃO, PAULO
SALDAÑA E CAMILA
MATTOSO/FOLHAPRESS

A

Polícia Federal realizou ontem uma operação contra o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e pastores suspeitos de operar
um balcão de negócios no ministério e na liberação de verbas do
FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).
Ribeiro e os pastores Gilmar
Santos e Arilton Moura, ambos
ligados ao presidente Jair Bolsonaro (PL), foram presos. Também foram detidos Luciano de
Freitas Musse, advogado e exassessor do MEC, e Helder Bartolomeu, ex-assessor da Prefeitura de Goiânia.
Agentes federais estiveram
na sede da pasta, em Brasília.
Os dois pastores são apontados como lobistas que atuavam
no MEC. A ação de ontem foi batizada de Acesso Pago e investiga a prática de "tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos" do
FNDE.
Com base em documentos,
depoimentos e um relatório da
CGU (Controladoria-Geral da
União) foram mapeados indícios
de crimes na liberação de verbas
do fundo. Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e
apreensão em Goiás, São Paulo,
Pará e Distrito Federal.
No mandado de prisão de Ribeiro, o juiz Renato Borelli, da
15ª Vara Federal em Brasília, lista os crimes investigados e que
podem ter sido cometidos pelo
ex-ministro. São eles: corrupção
passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de
influência. A defesa de Ribeiro
afirmou que a prisão é ilegal e
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País/São Paulo

INVERNO: Sol sem nuvens.
Noite de tempo aberto.

que vai pedir a soltura.
O magistrado também determinou que o ex-ministro de Bolsonaro seja transferido para a
superintendência da PF no Distrito Federal.
Os dois pastores, Gilmar e
Arilton, são peças centrais no escândalo do balcão de negócios
do ministério. Como mostrou o
jornal Folha de S.Paulo, eles negociavam com prefeitos a liberação de recursos federais mesmo
sem ter cargo no governo.
Os recursos são do FNDE, órgão ligado ao MEC controlado
por políticos do centrão, bloco
político que dá sustentação a
Bolsonaro desde que ele se viu
ameaçado por uma série de pedidos de impeachment.
O fundo concentra os recursos federais destinados a transferências para municípios.
Prefeitos relataram pedidos
de propina, até em ouro.
Em áudio revelado pela Folha
de S.Paulo, o ex-ministro Milton
Ribeiro disse que priorizava pedidos dos amigos de um dos
pastores a pedido de Bolsonaro.
Na gravação, o então ministro dizia ainda que isso atendia a
uma solicitação do presidente e
mencionava pedidos de apoio
que seriam supostamente direcionados para construção de
igrejas. A atuação dos pastores
junto ao MEC foi revelada anteriormente pelo jornal O Estado
de S. Paulo.
Ribeiro deixou o cargo no fim
de março, uma semana após a
revelação pela Folha de S.Paulo.
Em nota, o MEC confirmou
que a PF esteve na sede da pasta
e diz que colabora com as investigações em todas as instâncias.
"O MEC ressalta que o governo
federal não compactua com
qualquer ato irregular e o conti-
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nuará a colaborar com as investigações", diz a nota.
Gilmar Santos e Arilton Moura negociavam, ao menos desde
janeiro de 2021, a liberação de
empenhos para obras de creches, escolas, quadras ou para
compra de equipamentos. Os
recursos são geridos pelo FNDE.
Os pastores gozavam de trânsito livre no governo, organizavam viagens do então ministro
com lideranças do FNDE e intermediavam encontros de prefeitos
na própria residência de Ribeiro.
Ambos tinham em um hotel
de Brasília uma espécie de QG
para negociação de recursos.
Ali, recebiam prefeitos, assessores municipais e também integrantes do governo.
Gilmar Santos preside uma
entidade chamada Convenção
Nacional de Igrejas e Ministros
de Assembleias de Deus no Brasil Cristo para Todos, da qual
Arilton aparecia como secretário. Os religiosos tinham relação
com o presidente Bolsonaro
desde antes de intensificar a
agenda no MEC.
Em 18 de outubro de 2019,
primeiro ano do governo, participaram de evento no Palácio do
Planalto com o presidente e ministros. Ambos somaram 45 entradas no Palácio do Planalto.
Estiveram outras 127 vezes no
MEC e no FNDE.
Ambos negam irregularidades, bem como o ex-ministro e
integrantes do FNDE.
Com o centrão no comando,
o FNDE virou uma espécie de
balcão político, com atuação
dos pastores, explosão de empenhos para atender políticos aliados ao governo Bolsonaro, ausência de critérios técnicos e até
burla no sistema.
Enquanto o governo atendeu

aliados, o MEC travou a liberação de R$ 434 milhões do FNDE
a prefeituras de todo o país. Os
valores se referem a obras em
1.369 prefeituras, que, embora
aptas a receber dinheiro federal,
não tiveram as transferências
efetivadas pelo governo.
O FNDE é controlado por indicações de partidos do centrão.
O presidente, Marcelo Lopes da
Ponte, era assessor de Ciro Nogueira (PP-PI), atual ministro da
Casa Civil de Bolsonaro e um
dos líderes do bloco de apoio à
atual gestão federal.
As diretorias do fundo também
são loteadas. O diretor de Ações
Educacionais do FNDE, Garigham Amarante Pinto, por exemplo, é indicação do PL, partido de
Bolsonaro, e políticos do centrão
sustentam Gabriel Vilar na diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do fundo.
Também com dinheiro do
FNDE, o governo destinou R$ 26
milhões para a compra de kits
de robótica para escolas de pequenas cidades de Alagoas que
sofrem deficiências de infraestrutura básica, como falta de salas de aula, de computadores, de
internet e até de água encanada.
Os municípios beneficiados
tinham contratos com uma
mesma empresa de aliados do
presidente da Câmara, Arthur
Lira (PP-AL), responsável por
controlar em Brasília a distribuição de parte das bilionárias
emendas de relator do Orçamento, fonte dos recursos dos
kits de robótica.
As denúncias de um "balcão
de negócios" no Ministério da
Educação entraram na mira de
parlamentares, que tentaram
instalar uma CPI no Senado. O
governo, no entanto, conseguiu
melar a criação da comissão.

FORMAÇÃO

STJ proíbe
plano coletivo
de desligar
paciente

ISABELA PALHARES/FOLHAPRESS

A Segunda Seção do STJ
(Superior Tribunal de Justiça)
determinou ontem que operadoras de planos de saúde que
rescindirem contratos coletivos de forma unilateral são obrigadas a manter o vínculo de
pacientes internados ou em
tratamento para doenças graves. A decisão, que deverá ser
seguida por tribunais inferiores em ações semelhantes, estabelece que as operadoras devem garantir a continuidade do
tratamento até a alta médica.
Foram analisados os casos
de uma mulher em tratamento
contra o câncer de mama, de
São Paulo, e de um menor de
idade com doença crônica, do
Rio Grande do Sul. Ambos foram à Justiça e conseguiram a
continuidade da cobertura,
mas a operadora recorreu ao
STJ, que agora uniformizou o
entendimento.
O relator do caso, ministro
Luís Felipe Salomão, lembrou que a lei já proíbe operadoras de planos individuais
de rescindirem o contrato
durante internação do usuário, em qualquer hipótese, e
afirmou que o entendimento
deve ser estendido aos planos coletivos.
A tese defendida pelo relator foi a de que "a operadora,
mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade
dos cuidados assistenciais
prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento
médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física até a efetiva alta, desde que o titular arque
integralmente com a contraprestação devida".

Sem conseguir contratar professores para atuar nas escolas
estaduais, o governo Rodrigo
Garcia (PSDB) alterou uma resolução para que profissionais
sem formação específica na área
possam dar aula.
A mudança vai permitir que
professores com diploma de pedagogia sejam contratados para
dar aula de história, geografia,
sociologia, filosofia, arte, projeto
de vida e orientação de estudos.
A resolução também permite
que estudantes de cursos de licenciatura a partir do quarto semestre sejam contratados para
dar aula das disciplinas que cursam. Há ainda a autorização para contratar profissionais que tenham diploma de bacharelado
ou curso de tecnologia, ou seja,
sem formação em educação.
A resolução foi publicada no
Diário Oficial do Estado no dia
10 deste mês, mas as novas regras passaram a valer a partir na
última segunda-feira.
Há nove anos sem concurso
público e com a implantação de
novos programas que aumentaram a carga horária nas escolas
estaduais, o Governo de São
Paulo não tem professores em
número suficiente.
O jornal Folha de S.Paulo
mostrou que, já quase ao fim do
primeiro semestre letivo, 17%
das aulas do novo ensino médio
ainda estão sem um professor
atribuído. Ou seja, os estudantes
passaram metade do ano sem
ter as aulas previstas. Segundo a
Seduc (Secretaria Estadual de
Educação), essas aulas têm sido
preenchidas com conteúdo do
Centro de Mídias.
A Seduc diz que a autorização
ocorre em caráter extraordinário e que mantém a contratação
preferencialmente por professo-

Governador de SP ‘bagunça’
ensino de História e Geografia
res com formação específica nas
áreas curriculares. "A alternativa
é necessária para garantir o direito à educação de todos os estudantes da rede", diz.
Para especialistas em educação, a mudança não resolve a
raiz do problema: a falta de professores na rede, que vem da falta de concurso público, baixos
salários e desvalorização da carreira docente. Elas também destacam que o déficit deste ano resulta da falta de planejamento
para a implementação de novas
políticas.
"É um remendo muito malfeito na tentativa de resolver rapidamente o problema. Mais
uma vez vão jogar mais problemas para dentro da escola, porque vão contratar pessoas sem
formação e sem experiência para atuar em sala de aula", afirma
Débora Goulart, professora da
Unifesp e integrante da Repu
(Rede Escola Pública e Universidade).
A falta de profissionais foi
constatada por estudo feito pela
Repu, que apontou também
maior déficit de professores em
escolas com pior nível socioeconômico.
A secretaria relaciona a falta
de professores à maior oferta de
aulas no novo ensino médio e à
ampliação do PEI (Programa
Ensino Integral), vitrine eleitoral
do governador. Desde 2019, o
número de escolas de tempo integral no programa passou de
364 para 2.050.
"A secretaria trata o déficit
como se fosse um acidente de
percurso, algo que não pudesse
ter sido previsto. Quem comandava a pasta sabia que os programas iriam aumentar o número de disciplinas, de aulas nas
escolas e que haveria maior necessidade de professores. E ainda assim não contrataram", ava-

lia Ana Paula Corti, professora
do IFSP.
O próprio governador tem
minimizado o déficit de professores, ainda que os alunos tenham ficado sem parte das aulas
por todo o primeiro semestre.
"Sim, quase 20% das aulas ficaram sem professor. Mas vamos olhar pelo outro lado, as
outras 80% tinham professor",
disse Garcia no dia da posse do
novo secretário de educação,
Hubert Alquéres.
Na ocasião, o governador
também não se comprometeu
com um prazo para resolver o
déficit de professores. Garcia
disse esperar que a situação seja
resolvida nos próximos dois meses, antes do início do próximo
semestre letivo.
Segundo a Seduc, foram
abertas vagas para a contratação de 2.900 professores em regime temporário, com contratos de até três anos de duração.
Os salários variam entre R$
5.000 e R$ 7.000.
A rede estadual de São Paulo
tem cerca de 210 mil professores
-mais de um terço deles foi contratado de forma temporária.
Em nota, Álqueres disse que
o déficit enfrentado nas escolas
estaduais não é um problema
exclusivo de São Paulo. "Temos
muitos professores de geografia,
por exemplo, que foram atuar
em outras frentes, como ONGs
ambientalistas. Muitos da área
de exatas partiram para o mercado financeiro. Nossa meta é
valorizar a carreira para que a
sala de aula seja cada vez mais
atrativa."
As especialistas destacam
que o problema da falta de professores ocorre pelas más condições da profissão. Os cursos de
licenciatura são os que têm o
maior número de matrículas e
concluintes no ensino superior.
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São Paulo confirma
mais 2 casos de
varíola dos macacos
MATHEUS
MOREIRA/FOLHAPRESS
A Secretaria de Saúde de
São Paulo confirmou ontem
mais dois casos positivos de
varíola dos macacos no estado, totalizando sete. São três
na capital, dois em Indaiatuba, um em Santo André e outro em Vinhedo.
"Todos os casos são importados, com histórico de viagem
para a Europa. Os pacientes estão com boa evolução do quadro, em isolamento residencial
e são acompanhados pelas vigilâncias epidemiológicas dos
seus respectivos municípios,
com o apoio do Estado", disse a
secretaria, em nota.
Com mais esses dois em
São Paulo, os casos confirmados no país já são 11, com os
dois no Rio de Janeiro e dois
no Rio Grande do Sul. Os números foram confirmados pelo Ministério da Saúde.
Outros dez casos estão sendo investigados, segundo o Ministério da Saúde: dois no Ceará, quatro no Rio de Janeiro, um
em Santa Catarina, um no Acre
e dois no Rio Grande do Sul.
O primeiro caso de varíola

dos macacos foi registrado no
Brasil em 8 de junho, em São
Paulo, em um homem de 41
anos que viajou para Espanha
e Portugal.
Na segunda-feira passada,
o estado do Rio de Janeiro
confirmou o diagnóstico em
um paciente de 25 anos que
mora em Maricá. Ele informou
que não viajou para outros
países, mas teve contato com
estrangeiros.
A varíola dos macacos é
transmitida por meio de contato próximo. A infecção pode
ser por vias respiratórias, mas
é preciso contato face a face
perto por tempo prolongado.
Outra forma de infecção é
por meio das feridas, parecidas com bolhas, que a varíola
dos macacos causa na pele. As
feridas são um dos sintomas
da doença, que incluem também febre e dores no corpo.
Especialistas dizem que as
chances de a varíola dos macacos se tornar uma pandemia
são pequenas pela baixa capacidade de transmissão do vírus. No entanto, afirmam ser
importante se manter vigilante, com métodos de rastreamento e diagnóstico eficazes.

IMUNIZAÇÃO

SP libera vacina da gripe
para todas as idades
O governo do estado de São
Paulo decidiu ampliar a vacinação contra a gripe para todas as
pessoas acima de 6 meses de
idade. Desde o início da campanha de vacinação, em março,
menos de metade do públicoalvo recebeu a imunização.
A Secretaria Estadual da Saúde vai usar doses remanescentes para a ampliação do público,
já que o Ministério da Saúde encerra a campanha nacional dos
grupos prioritários amanhã. Assim, os estados ficam liberados
para usar os estoques remanescentes como desejarem.
Segundo a pasta estadual, a
campanha atingiu 45,1% do público-alvo, com 7,9 milhões de
doses aplicadas.
Entre as pessoas com mais de
60 anos, diz a secretaria, a imunização chegou 61,7%. Já entre
as crianças, esse índice atingiu
apenas 42%. A cobertura vacinal
entre as gestantes é a menor entre os que poderiam ter tomado
a vacina contra a gripe, com
apenas 31,5%.
O público indígena foi o
único que atingiu 100% de cobertura.
A vacina aplicada é a trivalente, 100% produzida pelo Instituto Butantan, composta pelos
vírus H1N1, a cepa B e o H3N2,
do subtipo Darwin, que causou
os surtos localizados no final do
ano passado.
No inverno, reforça a secretaria estadual, a circulação do vírus torna-se maior e, com isso,
cresce a probabilidade das pessoas desenvolverem complicações da doença, como pneumo-

nia, internação e óbito. Neste
ano, foram hospitalizadas 1.646
pessoas devido à Influenza.
Para quem foi diagnosticado
com Covid-19, a recomendação
é que a vacina contra a gripe seja
aplicada logo após o término do
período do isolamento.
No caso de crianças entre 5
a 11 anos, é necessário um intervalo de 15 dias entre as vacinas contra a gripe e contra o
coronavírus.
Em dezembro do ano passado, por causa de uma epidemia
de gripe provocada pela variante Darwin do vírus influenza
H3N2, o Butantan enviou 1 milhão de doses de vacinas contra
cepa anterior da gripe para as
unidades de saúde da cidade de
São Paulo.
A prefeitura aguarda a chegada de vacinas para aplicar o
novo reforço para pessoas com
40 anos ou mais, o que deve
acontecer a partir da próxima
semana.
Agora, pessoas com 18 anos
de idade ou mais que começaram o esquema vacinal contra
Covid com imunizante Janssen poderão tomar a segunda
dose de reforço (terceira aplicação) desde que tenham recebido o primeiro reforço (segunda injeção) há pelo menos
quatro meses.
Para a população acima de
40 anos, que iniciou o esquema
vacinal com a Janssen, também
estará disponível a terceira dose
de reforço (quarta aplicação),
desde que o intervalo em relação à dose anterior seja de pelo
menos quatro meses.

Nota
SP DERRUBA OBRIGATORIEDADE DE PAPANICOLAU
E MAMOGRAFIA PARA SERVIDORAS PÚBLICAS
O governador Rodrigo Garcia confirmou ontem o fim da
obrigatoriedade de exames de papanicolau e mamografias para
admissão de mulheres a partir dos 40 anos no serviço público
estadual. A decisão de Garcia finaliza um processo capitaneado
nos últimos anos pela atual procuradora geral do Estado, Inês
Maria dos Santos Coimbra. Na prática, a nova determinação de
Garcia desburocratiza o acesso de mulheres a cargos públicos e
impede que eventuais aprovadas em concursos percam as vagas
em decorrência de exames que deixam de ser admissionais e
passam a caráter subsidiário. A medida foi oficializada com a
publicação da resolução SOG-14 na edição de ontem do Diário
Oficial do Estado. A medida também atende a uma recomendação
do Conselho Regional de Medicina do Estado de SP que, ainda em
2017, indicou em parecer que “não há nenhuma profissão ou
função que impeça o ingresso de uma mulher em qualquer
trabalho e que exija a realização de exames subsidiários que
exponha a mesma em suas condições ginecológicas”.

Quinta-feira, 23 de junho de 2022
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Denunciado no caso das
"rachadinhas", o deputado estadual Márcio Pacheco (PSC)
foi eleito ontem conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
A escolha de Pacheco contou com articulação do governador Cláudio Castro (PL), de
quem foi chefe por 12 anos.
Ele foi eleito pela Assembleia
Legislativa com 47 dos 71 votos possíveis.
O deputado é o primeiro
político a ocupar uma cadeira
no TCE-RJ após o afastamento
de cinco conselheiros do tribunal sob acusação de corrupção, em 2017. A corte, atualmente, funciona com a atuação de auditores como conselheiros substitutos.
Pacheco foi o primeiro a ser
denunciado pelo Ministério
Público estadual no caso das
"rachadinhas". Ele nega as
acusações. O Tribunal de Justiça ainda não analisou se recebe ou não a denúncia.
A apuração foi originada no
mesmo relatório do Coaf (órgão federal) que identificou as
movimentações financeiras
atípicas de Fabrício Queiroz,
ex-assessor do hoje senador
Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
De acordo com a Promotoria, o deputado do PSC des-
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Deputado envolvido
em rachadinha é eleito
conselheiro do TCE
ITALO NOGUEIRA/FOLHAPRESS

INVERNO: Sol o dia todo
Manhã
sem nuvens. Noite aberta.

viou R$ 1 milhão dos cofres
públicos entre 2016 e 2019. O
esquema consistia, segundo o
MP-RJ, no recolhimento de
parte do salário de alguns funcionários do gabinete para pagamento de despesas pessoais
do deputado.
O operador financeiro, de
acordo com a Promotoria, era
André Santolia. Ele ocupou a
chefia de gabinete de Pacheco
a partir de julho de 2016, no
lugar de Cláudio Castro.
O governador trabalha com
Pacheco desde 2005, quando o
deputado foi eleito para o primeiro mandato como vereador. Parentes de Castro também ocuparam cargos no gabinete. Os dois estiveram juntos até 2016, quando Castro foi
eleito vereador.
O governador e seus parentes não foram alvos de investigação, nem citados no relatório do Coaf.
A escolha de Pacheco pode
causar reflexos na articulação
pela reeleição de Castro. O governador atuou para que Pacheco superasse o deputado
Rosenverg Reis (MDB), irmão
do ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis (MDB),
cotado para a vice na chapa.
Sob articulação do governador, outros candidatos retiraram seus nomes da disputa
em favor de Pacheco.

Nota
SUPERVIA, NO RIO, É MULTADA EM
R$ 1,3 MILHÃO POR PROBLEMAS EM 2021
O Procon Carioca informou ontem que multou a concessionária de
transporte ferroviário Supervia em R$ 1,362 milhão pela suspensão
do serviço no ramal Japeri em 24, 30 e 31 de agosto do ano
passado, e pela circulação de trens com horários irregulares em
outros ramais. Segundo o órgão municipal, a concessionária
suspendeu mais de 800 viagens em 2021, prejudicando a vida de
milhões de usuários. "As interrupções de funcionamento das linhas
trouxeram consequências danosas aos consumidores, que relataram
dificuldades para embarcar em outros ramais da empresa devido à
superlotação, já que a paralisação ocorreu em horário de pico, o
que também colocou os passageiros em situação de maior risco de
contágio do coronavírus", disse o Procon. Vinculado à Secretaria
Municipal de Cidadania, o órgão disse que a empresa atribui a
suspensão ao furto de cabos e equipamentos de sinalização, o que
a teria impossibilitado de prestar o seu serviço com a devida
segurança. O Procon fez uma série de questionamentos à empresa,
que disse ainda que as paralisações foram pontuais e ocasionaram
atrasos pontuais, de 2 horas no dia 24 de agosto de 2021, e de 3
horas nos dias 30 e 31 de agosto. A Supervia informou ao Procon
que houve 526 ocorrências de furto e cabos de sinalização em
2021, além de 43 ocorrências de furtos de grampos de fixação e
outros componentes da linha férrea como tirefonds (parafuso
grande usado para fixar o trilho no dormente) e placas de apoio.

China manda recado contra
expansão militar da Otan

E

m recado indireto à Otan, o
líder chinês, Xi Jinping, criticou nesta quarta-feira a
expansão de alianças militares.
Ele falava em fórum empresarial
do Brics, que reúne também Brasil, Rússia, Índia e África do Sul.
A Xinhua, agência estatal chinesa de notícias, divulgou que,
durante o discurso, Xi disse que "a
crise da Ucrânia voltou a soar o
alarme para a humanidade". "Países acabarão em dificuldades se
depositarem fé cega na expansão
de alianças militares e na busca de
sua própria segurança às custas
dos outros."
Ainda que não esteja envolvida
diretamente na Guerra da Ucrânia, Pequim ampliou sua cooperação militar com Moscou. As relações mútuas alcançaram novo
grau semanas antes do início do
conflito, quando os países pactuaram um acordo histórico que Xi e
Vladimir Putin descreveram como "amizade sem limites".

Enquanto estreita laços com
sua vizinha ao norte e afina a
Guerra Fria 2.0 contra os EUA, Xi
fez uma defesa da multipolaridade na reunião. Ele exortou a comunidade internacional a abandonar o "jogo de soma-zero" nas
relações exteriores e a se opor à
hegemonia, ainda de acordo com
citações da Xinhua.
O encontro antecede a reunião,
também virtual, de líderes do
Brics e deve contar com a participação de Jair Bolsonaro (PL). A
data escolhida pela China, presidente rotativa do bloco, foi esta
quinta-feira.
A cúpula também deu mais um
exemplo do movimento de aproximação entre Rússia e países
asiáticos, intensificado com a
guerra e as sanções impostas pelo
Ocidente após a invasão da Ucrânia. Putin afirmou que Moscou está redirecionando seus fluxos comerciais para nações que compõem o Brics.

"Houve aumento notável nas
exportações de petróleo russo para China e Índia", disse Putin. Cifras oficiais mostram que as importações chinesas de petróleo
russo aumentaram 55% em relação ao ano anterior e alcançaram
valor recorde em maio, desbancando a Arábia Saudita como
principal fornecedora chinesa.
Do mesmo modo que seu parceiro chinês, o chefe do Kremlin
criticou o Ocidente. "Parceiros
ocidentais negligenciam os princípios básicos da economia de
mercado, do livre comércio e da
inviolabilidade da propriedade
privada; eles seguem um rumo

macroeconômico irresponsável",
afirmou ele. Assim como já vinha
fazendo a chancelaria russa, Putin
acusou países ocidentais de destruírem cadeias produtivas e afetarem o bem-estar das populações, mencionando a iminente
crise alimentar global. A União
Europeia culpa os russos pela insegurança alimentar ao reterem
na Ucrânia toneladas de grãos.
Analistas têm afirmado que a
guerra no Leste Europeu consolidou os laços da Rússia com países
asiáticos. O indiano Parag Khanna, autor de "The Future is Asian",
disse à reportagem que a Rússia se
tornou "o norte da Ásia".

