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cyan magenta  amarelo  preto

Juiz federal
que mira vaga
no STJ solta
Milton Ribeiro

AGRADO A BOLSONARO

O juiz federal Ney Bello, do
TRF-1 (Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região), determinou
ontem a revogação da prisão
preventiva do ex-ministro da
Educação Milton Ribeiro. O ex-
ministro já deixou a Superin-
tendência da PF em São Paulo,
para onde tinha sido levado na
quarta-feira passada. Ney Bello
deu a decisão após um magis-
trado plantonista negar o mes-
mo pedido da defesa. O juiz in-
tegra a lista quádrupla enviada
para o presidente Jair Bolsona-
ro (PL) indicar duas vagas de
ministros do STJ (Superior Tri-
bunal de Justiça). Milton Ribei-
ro foi preso junto a pastores
suspeitos de operar um balcão
de negócios na pasta e na libe-
ração de verbas do FNDE (Fun-
do Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação). PÁGINA 11

O litro do óleo diesel já custa mais do que o da gasolina e do etanol
em postos de combustíveis e supera até mesmo o valor cobrado na
gasolina aditivada em alguns locais, algo inédito segundo o Sincope-
tro (sindicato representante dos postos). A reportagem encontrou
exemplos na cidade de São Paulo e na internet também há relatos de
outros estados. A situação é um reflexo direto do último aumento
anunciado pela Petrobras, no dia 17, que reajustou em 5,2% o preço

da gasolina nas refinarias e em 14,2% o valor do diesel. Na ocasião, a
estatal alegou que o mercado de petróleo passa por uma mudança es-
trutural e que é necessário buscar convergência com os preços inter-
nacionais. Ontem, no posto da rede Papa localizado na marginal Tie-
tê, na Vila Leopoldina, em São Paulo, o litro diesel tipo S-10 era vendi-
do por R$ 0,40 a mais do que o da gasolina comum. Enquanto a gasoli-
na é vendida por R$ 6,69 o litro, o diesel comum custa R$ 7,09. PÁGINA 2

Diesel já custa mais que gasolina
PESQUISA

A Receita Federal arrecadou R$ 165,3 bi-
lhões em tributos em maio de 2022. Consi-
derando a inflação acumulada ao longo do
último ano, a cifra é 4,13% superior ao
montante arrecadado no mesmo mês de
2021. O resultado de maio é o maior da sé-
rie histórica, iniciada em 1995, em valores
corrigidos pela inflação.   Com o resultado,
apenas os cofres públicos federais já rece-
beram R$ 908,55 bilhões em tributos fede-
rais pagos pelos contribuintes entre janeiro
e maio deste ano. Valor 9,75% superior ao
dos cinco primeiros meses de 2021. “Esta
arrecadação está vinculada ao volume da
produção de petróleo e também à cotação
do barril, uma commodity internacional. E
também sofre interferência da variação
cambial. Todos esses crescimentos têm
que ser analisados com base nestas consi-
derações”, explicou o chefe do Centro de
Estudos Tributários e Aduaneiros da Recei-
ta Federal, o auditor fiscal Claudemir Ma-
laquias (foto). PÁGINA 2

RECEITA

DATAFOLHA

Arrecadação de tributos cresce 
4,13% para R$ 165 bi em maio 

JOSE CRUZ/ABRASIL

Nova pesquisa do Datafolha mostra um cená-
rio estável na corrida pela sucessão de Jair Bolso-
naro (PL) na eleição de outubro. Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) (foto) tem 19 pontos de vantagem
sobre o presidente, marcando 47% das intenções
de voto no primeiro turno. Bolsonaro tem 28%,

seguido à distância por Ciro Gomes (PDT), com
8%. Dez outros candidatos se embolam, empata-
dos tecnicamente, no pelotão dos que têm de 2%
para baixo. A contagem regressiva de 100 dias pa-
ra o pleito começa hoje. Nos chamados votos vá-
lidos, Lula tem 53%. PÁGINA 11

Suprema
Corte amplia
direito de 
andar armado  

EUA

A Suprema Corte dos Estados
Unidos decidiu, ontem, que o
porte de armas em público não
pode ser restringido por leis es-
taduais. Na prática, a sentença
abre espaço para que mais gen-
te armada circule pelas ruas, em
um momento em que o país de-
bate formas de evitar novos
massacres a tiros. A corte consi-
derou como inconstitucional
uma lei do estado de Nova York
que determinava que pessoas
interessadas em andar com
uma pistola nas ruas tivessem
de apresentar uma justificativa
para isso. A maioria de juízes,
por 6 a 3, decidiu que restrições
assim vão contra a Segunda
Emenda da Constituição ameri-
cana, que garante aos cidadãos
a posse de armas. PÁGINA 12

CMN define
meta de 3%
para inflação 
de 2025

CONSELHO MONETÁRIO

O CMN (Conselho Monetário
Nacional) definiu ontem que a
meta de inflação para 2025 será
de 3%, com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentual para
mais ou para menos. Não houve
modificações nas metas para
2023 e 2024, respectivamente,
3,25% e 3%, com a mesma mar-
gem. O CMN é atualmente pre-
sidido pelo ministro Paulo Gue-
des (Economia) e composto pe-
lo presidente do BC, Roberto
Campos Neto, e por Esteves Col-
nago, secretário especial de Te-
souro e Orçamento do Ministé-
rio da Economia. A meta serve
para ancorar as expectativas do
mercado financeiro e, desde
2019, vem sendo reduzida em
0,25 ponto percentual ao ano até
chegar aos 3%. PÁGINA 2

Lula tem 47% e derrotaria
Bolsonaro no primeiro turno

RICARDO STUCKERT

Cardeal 
Tempesta

PÁGINA 10

Segue-Me

Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(15/6) 13,25%
Poupança 3
(24/6) 0,65%
TR (prefixada)
(10/01/2022) 0,0436%

IGP-M 0,52% (mai.)
IPCA 0,47% (mai.)
CDI
0,77 até o dia 23/jun
OURO
BM&F/grama R$ 302,00
EURO Comercial 
Compra: 5,5057 Venda: 5,5063

EURO turismo 
Compra: 5,5338 Venda: 5,7138
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,1827 Venda: 5,1833
DÓLAR comercial
Compra: 5,2286 Venda: 5,2292
DÓLAR turismo
Compra: 5,2403 Venda: 5,4203

LOCAWEB ON NM 6.05 +9.01 +0.50

BRF SA ON NM 14.09 +7.80 +1.02

PETZ ON NM 11.38 +6.26 +0.67

MAGAZ LUIZA ON ATZ NM 2.55 +4.51 +0.11

AMERICANAS ON NM 13.93 +4.42 +0.59

SLC AGRICOLAON NM 45.59 −6.67 −3.26

ULTRAPAR ON NM 12.07 −4.05 −0.51

3R PETROLEUMON NM 32.800 −3.44 −1.170

QUALICORP ON NM 13.51 −4.32 −0.61

PETRORIO ON NM 20.47 −3.76 −0.80

VALE ON NM 72.60 −3.65 −2.75

PETROBRAS PN N2 26.49 −1.85 −0.50

LOCALIZA ON NM 50.93 +0.93 +0.47

BRADESCO PN EJ N1 18.07 −2.64 −0.49

ELETROBRAS ON N1 43.83 −1.46 −0.65

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 30.677,36 +0,64

NASDAQ Composite 11.232,192 +1,62

Euro STOXX 50 3.442,35 -0,72

CAC 40 5.883,33 -0,56

FTSE 100 7.020,45 -0,97

DAX 30 12.912,59 -1,76

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -1,45% / 98.080,34 / -1.1441,98 / Volume: 24.929.641.651 / Quantidade: 3.626.258
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Economia

Bovespa cai à mínima
em 1 ano e meio e
dólar avança a R$ 5,23
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS

Em um dia negativo para os
mercados de ações de países
em desenvolvimento, a Bolsa
de Valores de São Paulo (Bo-
vespa) recuou ontem ao seu
menor nível desde o início de
novembro de 2020. O Ibovespa
(Índice Bovespa) encerrou a
sessão aos 98.080 pontos, com
desvalorização diária de 1,45%.

Como é comum em mo-
mentos de aversão aos investi-
mentos mais arriscados, o dó-
lar comercial apresentou ga-
nhos frente à maior parte das
moedas emergentes. No mer-
cado de câmbio brasileiro, a
divisa americana avançou
1,02%, a R$ 5,23.

Em Nova York, porém, o ín-
dice de referência da Bolsa su-
biu 0,95%. Cabe ressaltar que a
ligeira recuperação ocorreu
sobre um patamar baixo. O
S&P 500 acumula queda de
20% neste ano.

Temores de uma recessão
nos Estados Unidos já tinham
voltado a balançar os merca-
dos mundiais na quarta-feira

passada após o presidente do
Fed ter reforçado, em audiên-
cia no Senado, o ímpeto da au-
toridade monetária em frear a
inflação.

No início da noite de on-
tem, o preço de referência do
barril do petróleo bruto era
negociado com desvaloriza-
ção de 1,77%, cotado US$
109,76 (R$ 568,85), depois de
ter caído 2,54% na véspera.

A baixa da commodity tam-
bém resulta da expectativa de
desaceleração da economia
global. Na última sexta, o bar-
ril do Brent já havia tombado
5,58%. No acumulado deste
ano, porém, a matéria-prima
ainda tem valorização de qua-
se 40%.

Acompanhando as perdas
do setor de commodities, a mi-
neradora Vale despencou
3,65% na Bolsa ontem. As ações
mais negociadas da Petrobras
caíram 1,86%. As duas compa-
nhias tiveram o maior impacto
na baixa diária do Ibovespa.

Com resultado negativo em
6,43% neste ano, o Ibovespa
mergulhou 4,6% desde a últi-
ma sexta-feira.

Sexta-feira, 24 de junho de 2022

MAIO

Arrecadação de tributos
cresce 4,13% para R$ 165 bi 
ALEX RODRIGUES/ABRASIL 

A
Receita Federal arre-
cadou R$ 165,3 bi-
lhões em tributos em

maio de 2022. Considerando a
inflação acumulada ao longo do
último ano, a cifra é 4,13% supe-
rior ao montante arrecadado no
mesmo mês de 2021. O resulta-
do de maio é o maior da série
histórica, iniciada em 1995, em
valores corrigidos pela inflação.  

Com o resultado, apenas os co-
fres públicos federais já recebe-
ram R$ 908,55 bilhões em tributos
federais pagos pelos contribuin-
tes entre janeiro e maio deste ano.
Valor 9,75% superior ao dos cinco
primeiros meses de 2021.

“Esta arrecadação está vincu-
lada ao volume da produção de

petróleo e também à cotação do
barril, uma commodity interna-
cional. E também sofre interfe-
rência da variação cambial. To-
dos esses crescimentos têm que
ser analisados com base nestas
considerações”, explicou o che-
fe do Centro de Estudos Tributá-
rios e Aduaneiros da Receita Fe-
deral, o auditor fiscal Claudemir
Malaquias.

A análise das fontes de recei-
tas revela que a arrecadação
mensal com Rendimentos de Ca-
pital (IRFF) registrou um acrésci-
mo de 59,5% em comparação ao
total recolhido em maio de 2021,
totalizando R$ 5,8 bilhões.

Em termos absolutos, contu-
do, a arrecadação com receitas
previdenciárias movimentou a
maior cifra: R$ 43,52 bilhões

(acréscimo de 9,42% em compa-
ração a maio de 2021). Em se-
guida vêm as receitas obtidas
com a cobrança do Cofins/Pis-
Pasep (R$ 32,30 bilhões) e
IRPJ/CSLL (25,11 bilhões).

A Receita Federal atribui o
aumento de 9,42% da arrecada-
ção da contribuição previden-
ciária ao aumento da massa sa-
larial e pelo crescimento dos re-
colhimentos efetuados pelas
empresas que recolhem o Sim-
ples Nacional. E o acréscimo de
59,5% na arrecadação do IRRF à
alta da taxa básica de juros, a Se-
lic, o que influenciou os recolhi-
mentos dos rendimentos dos
fundos e títulos de renda fixa.

Os principais indicadores tra-
çam uma melhora da atividade
econômica entre janeiro e maio

deste ano, o que também ajuda
a explicar a alta da arrecadação.

Um dos destaques foi o cres-
cimento de 27,2% da arrecada-
ção obtida a partir dos valores
em dólares das importações,
quando comparados os meses
de maio de 2021 e de 2022.

Outro destaque, segundo Ma-
laquias, foi o crescimento de
19,4% da arrecadação do Impos-
to de Renda entre janeiro e maio
deste ano, quando comparado ao
mesmo período do ano passado.
“Tivemos o crescimento da arre-
cadação do Imposto de Renda re-
tido na fonte sob ganhos de capi-
tais de quase 50% [48,9%] e o de-
sempenho do Simples Nacional,
cuja arrecadação apresentou, no
período, um crescimento de
30,8%, já descontada a inflação”.

MERCADOS

Meta de inflação de 2025 será de 3%,
define Conselho Monetário Nacional
NATHALIA GARCIA/FOLHAPRESS

O CMN (Conselho Monetário
Nacional) definiu ontem que a
meta de inflação para 2025 será
de 3%, com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentual para
mais ou para menos.

Não houve modificações nas
metas para 2023 e 2024, respec-
tivamente, 3,25% e 3%, com a
mesma margem.

O CMN é atualmente presidi-
do pelo ministro Paulo Guedes
(Economia) e composto pelo
presidente do BC, Roberto Cam-
pos Neto, e por Esteves Colnago,
secretário especial de Tesouro e

Orçamento do Ministério da
Economia.

A meta serve para ancorar as
expectativas do mercado finan-
ceiro e, desde 2019, vem sendo
reduzida em 0,25 ponto percen-
tual ao ano até chegar aos 3%,
em alinhamento com outras
economias emergentes.

O BC calibra a taxa básica de
juros, a Selic, para atingir o cen-
tro da meta de inflação.

Quando a inflação encerra o
ano acima do teto do alvo, o pre-
sidente do BC fica obrigado a
apresentar uma carta aberta ao
ministro da Economia justifi-
cando as razões de não ter cum-

prido o objetivo e explicando as
providências que serão tomadas
para que a inflação volte aos li-
mites fixados.

Foi o caso em 2021, quando
Campos Neto escreveu que a in-
flação de dois dígitos (10,06%)
era culpa do fenômeno global. O
presidente do BC citou também
a pressão cambial, o risco fiscal
e a crise hídrica para justificar o
estouro do teto da meta no ano
passado.

Diante de uma inflação per-
sistente e disseminada nos últi-
mos meses, a autoridade mone-
tária já admite o descumpri-
mento da meta pelo segundo

ano consecutivo.
No acumulado de 12 meses

até maio, o IPCA (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo) atingiu 11,73%. A esti-
mativa do BC para a inflação de
2022 é 8,8%, longe do teto esti-
pulado (5%).

A apresentação preliminar do
relatório trimestral de inflação,
nesta quinta, mostrou que a au-
tarquia prevê que o IPCA fique
em 11,31% no acumulado de 12
meses até agosto. Nas projeções
de curto prazo, considera altas de
0,81% em junho, de 0,84% em ju-
lho e de 0,33% em agosto. No tri-
mestre, estima avanço de 1,99%.

CMN

Diesel já custa mais que gasolina
em alguns postos de combustíveis
FELIPE NUNES E NICOLA
PAMPLONA/FOLHAPRESS

O litro do óleo diesel já custa
mais do que o da gasolina e do
etanol em postos de combustí-
veis e supera até mesmo o valor
cobrado na gasolina aditivada
em alguns locais, algo inédito
segundo o Sincopetro (sindicato
representante dos postos). A re-
portagem encontrou exemplos
na cidade de São Paulo e na in-
ternet também há relatos de ou-
tros estados.

A situação é um reflexo direto

do último aumento anunciado
pela Petrobras, no dia 17, que
reajustou em 5,2% o preço da
gasolina nas refinarias e em
14,2% o valor do diesel. Na oca-
sião, a estatal alegou que o mer-
cado de petróleo passa por uma
mudança estrutural e que é ne-
cessário buscar convergência
com os preços internacionais.

Ontem, no posto da rede Papa
localizado na marginal Tietê, na
Vila Leopoldina, em São Paulo, o
litro diesel tipo S-10 era vendido
por R$ 0,40 a mais do que o da ga-
solina comum. Enquanto a gaso-

lina é vendida por R$ 6,69 o litro,
o diesel comum custa R$ 7,09. No
caso das opções de diesel e gaso-
lina aditivados, a diferença tam-
bém é de R$ 0,40 por litro.

A diferença é ainda maior no
Autoposto Brasil, na Vila Gui-
lherme, onde o litro do diesel
comum está custando R$ 7,18,
enquanto o litro da gasolina co-
mum é vendido a R$ 6,58, uma
variação de R$ 0,60 por litro.

Há quase 50 anos trabalhan-
do no ramo de varejo de com-
bustíveis, o empresário Francis-
co Pereira Simão, proprietário

do Autoposto Novo Mundo, na
marginal Tietê, diz nunca ter
visto o preço do diesel ser supe-
rior ao da gasolina.

"O preço do diesel sempre foi
70% do que era cobrado pela ga-
solina. Ele era vendido quase que
no mesmo preço do etanol", diz.

Nesta semana, após os recen-
tes reajustes, a revendedora co-
meçou a vender o litro do óleo
diesel a R$ 7,49, e a gasolina, a
R$ 6,99 (ambos na versão co-
mum). Até a gasolina aditivada,
vendida a R$ 7,09, custa menos
que o diesel.

PESQUISA

Petroleiros tentam
barrar nomeação 
de Paes de Andrade 

PETROBRAS

NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

Petroleiros tentam barrar a
nomeação de Caio Paes de An-
drade à presidência da Petro-
bras, alegando que o indicado
do presidente Jair Bolsonaro
(PL) não preenche os requisitos
estabelecidos pela Lei das Esta-
tais para ocupar o cargo.

Hoje, o comitê interno que
analisa as indicações para cargos
de chefia na estatal deve concluir
parecer sobre Paes de Andrade,
e a expectativa é que o conselho
de administração se reúna no
início da próxima semana para
confirmar a nomeação.

Em carta ao comitê e mem-
bros do conselho, a Anapetro
(Associação Nacional dos Petro-
leiros Acionistas Minoritários da
Petrobras) e a FUP (Federação
Única dos Petroleiros) fala em
"inconsistências para a nomea-
ção" e sugere que Paes de Andra-
de seja rejeitado. "Caso o nome
seja aprovado, (a Anapetro) bus-
cará os meios legais, tanto nos
órgãos de controle, como a Co-
missão de Valores Mobiliários,
quanto no Poder Judiciário, para

que a decisão seja revista", diz a
associação. Representante dos
empregados da empresa no
conselho de administração da
Petrobras, a engenheira Rosân-
gela Buzanelli também divulgou
comunicado criticando a indica-
ção. "A única incursão profissio-
nal de Caio Paes de Andrade
compatível com a função pre-
tendida foi a participação de um
ano e meio no conselho da
PPSA, estatal brasileira que ad-
ministra exploração de petró-
leo", ressalta.

Buzanelli e a associação ci-
tam artigos da lei das estatais
que estabelecem experiência
mínima de dez anos em empre-
sas do setor de petróleo ou do
mesmo porte da Petrobras, além
de formação acadêmica compa-
tível com o cargo.

Paes de Andrade é formado
em comunicação social e fez car-
reira em uma empresa de inves-
timentos em startups de tecno-
logia até assumir cargo no gover-
no Bolsonaro. Ele ocupava uma
secretaria no Ministério da Eco-
nomia quando foi indicado para
chefiar a Petrobras.

Setor químico prevê quase R$ 2 bi em investimentos 
A Associação Brasileira da In-

dústria Química (Abiquim) in-
formou que o setor pretende in-
vestir, até 2024, cerca de R$ 1,9
bilhão em "ações que deverão
resultar na geração de empregos
e inovações tecnológicas".  

O anúncio foi feito ontem em
Brasília, durante o evento Diálo-
gos com a Química, organizado
pela entidade em parceria com a

Secretaria de Assuntos Estraté-
gicos (SAE) da Presidência da
República.

O encontro reuniu repre-
sentantes do poder público e
privado. O presidente da Abi-
quim, Ciro Marino, disse que a
indústria química brasileira é a
sexta maior do mundo, mas
poderia saltar para a quarta
posição.

“Poucos países têm o poten-
cial que o Brasil tem”, afirmou
Marino, ao apresentar núme-
ros do setor,  que gera 2  mi-
lhões de empregos diretos e in-
diretos, tem faturamento em
torno de US$ 190 bilhões – e
responde por 11% do PIB (Pro-
duto Interno Bruto) industrial
brasileiro.

De acordo a Abiquim, a de-

manda por produtos químicos
no Brasil teve crescimento mé-
dio anual de 3,1%, de 1990 a
2021. As importações tiveram
“grande papel nessa fase de re-
cuperação econômica que o
Brasil atravessa”, detalhou a en-
tidade, ao informar que as im-
portações de produtos químicos
ocuparam, em 2021, 46% do
mercado doméstico.

ATÉ 2024

Nota
BANCO CENTRAL PROJETA CRESCIMENTO
DE 1,7% DO PIB PARA 2022

O Banco Central (BC) projetou, para 2022, alta de 1,7% do
Produto Interno bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços
produzidos no país. A previsão anterior, divulgada em março,
era de um crescimento de 1%. A revisão foi apresentada
ontem pelo diretor de Política Econômica do BC, Diogo Abry
Guillen, em coletiva de imprensa que contou com a
participação do presidente do BC, Roberto Campos Neto. O
anúncio foi uma prévia do relatório trimestral de inflação,
adiado para o dia 30, devido à greve de servidores do órgão.
De acordo com nota do BC, há expectativa de “arrefecimento
da atividade no segundo semestre” em decorrência dos “os
efeitos cumulativos do aperto monetário; da persistência de
choques de oferta; e das antecipações governamentais às
famílias para o primeiro semestre”.
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Justiça nega liberdade
a Jairinho e reprodução
simulada em hospital

CASO HENRY

IGOR MELLO/UOL/FOLHAPRESS

A juíza Elizabeth Louro, da
2ª Vara Criminal do TJ-RJ (Tri-
bunal de Justiça do Rio de Ja-
neiro), negou ontem o pedido
da defesa do ex-vereador Dr.
Jairinho para que sua prisão
preventiva fosse revogada.

A magistrada responsável
pelo caso do menino Henry
Borel também rejeitou outros
pedidos da defesa do político
feitos em audiência em que
Jairinho foi ouvido na semana
passada, como a realização de
uma reprodução simulada no
hospital Barra D'Or, para onde
a criança foi levada no dia de
sua morte. Os pedidos -agora
negados- refletem a estratégia
adotada pela equipe de advo-
gados de Jairinho.

De acordo com a magistra-
da, a defesa de Jairinho já ha-
via impetrado um habeas cor-
pus para ele após sua ex-com-
panheira Monique Medeiros,
mãe de Henry, passar para pri-
são domiciliar: "Estando am-
bos os feitos pendentes de jul-
gamento, pelo que a questão,
agora, encontra-se 'sub judi-
ce'", escreveu Elizabeth Louro.

Quanto ao pedido de repro-
dução simulada -quando os in-
vestigadores e testemunhas en-
cenam novamente a dinâmica
do crime- no hospital Barra
D'Or, na zona oeste do Rio.

Outros pedidos negados fo-
ram a oitiva de novas testemu-
nhas, como as médicas, a en-
fermeira e o radiologista que
participaram do atendimento
de Henry no Barra D'Or, além
dos auxiliares de necropsia do
IML (Instituto Médico-Legal) -
responsáveis por fotografar o
corpo da criança.

A Justiça também rejeitou o
pedido das imagens das câme-
ras de segurança da unidade
de saúde.

RELEMBRE O CASO
Henry morreu em 8 de mar-

ço de 2021, após ser levado por
Jairinho e Monique para o hos-
pital durante a madrugada. Os
laudos periciais apontam 23
lesões no corpo do menino, e
que Henry morreu em decor-
rência de hemorragia interna e
laceração no fígado causada
por ação contundente.

O casal foi preso em 8 de
abril de 2021.

Em 6 de maio do ano passa-
do, o MP-RJ (Ministério Públi-
co do Rio de Janeiro) denun-
ciou Jairinho por homicídio
triplamente qualificado, tortu-
ra e coação de testemunha. Já
Monique foi denunciada pelos
crimes de homicídio tripla-
mente qualificado na forma
omissiva, tortura omissiva, fal-
sidade ideológica e coação de
testemunha.

EUA

Suprema Corte derruba lei e
amplia direito de andar armado 
RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS

A
Suprema Corte dos
Estados Unidos deci-
diu, ontem, que o por-

te de armas em público não po-
de ser restringido por leis esta-
duais. Na prática, a sentença
abre espaço para que mais gente
armada circule pelas ruas, em
um momento em que o país de-
bate formas de evitar novos
massacres a tiros.

A corte considerou como in-
constitucional uma lei do estado
de Nova York que determinava
que pessoas interessadas em
andar com uma pistola nas ruas
tivessem de apresentar uma jus-
tificativa para isso. A maioria de
juízes, por 6 a 3, decidiu que res-
trições assim vão contra a Se-

gunda Emenda da Constituição
americana, que garante aos ci-
dadãos a posse de armas.

Outros estados, como Havaí,
Maryland, Massachussets e No-
va Jersey, possuem leis simila-
res, que agora também devem
perder a validade.

Análises iniciais apontam a
decisão como uma das maiores
expansões do direito de portar
armas já feitas no país. Ao longo
de décadas, a Suprema Corte se
posicionou poucas vezes sobre a
questão, o que deixou espaço
para regulações locais.

A última grande decisão da
Corte sobre o tema havia sido
em 2008, quando os juízes con-
sideraram que os americanos ti-
nham o direito de manter armas
em casa. Na ocasião, a decisão

sobre andar armado em público
tinha ficado em aberto.

O caso que chegou à Supre-
ma Corte foi iniciado por dois
homens, Robert Nash e Bran-
don Koch, que haviam questio-
nado a lei na Justiça por não te-
rem conseguido uma autoriza-
ção para andarem armados em
todas as ocasiões, como gosta-
riam. Eles argumentaram que
isso limitava as possibilidades
dos cidadãos de se autodefen-
derem.

A decisão da Suprema Corte
ocorre na mesma semana em
que senadores lançaram um
projeto de lei bipartidário para
limitar o acesso às armas de fo-
go, com o objetivo de evitar no-
vos massacres a tiros em lugares
públicos. O pacote, chamado de

Bipartisan Safer Communities
Act (lei bipartidária para comu-
nidades mais seguras), inclui a
ampliação da checagem de an-
tecedentes de compradores de
armas de fogo e mais recursos
federais a programas de saúde
mental. A proposta aguarda vo-
tação no Senado.

O projeto foi apresentado de-
pois de dois massacres com ar-
mas de fogo chocarem o país e
ampliarem o debate por maior
controle no acesso a armas. Em
14 de maio, um homem de 18
anos matou dez pessoas negras
em um supermercado na cidade
de Buffalo, no estado de Nova
York. Dez dias depois, outro ho-
mem de 18 anos matou 19 crian-
ças e duas professoras em uma
escola em Uvalde, no Texas.

Polícia resgata 386 cães que seriam
levados a festival de carne de cachorro

A polícia chinesa resgatou
386 cachorros de várias raças
que eram transportados em
gaiolas em um caminhão em
condições precárias para um
festival de carne de cachorro, o
Yulin Dog Meat Festival, na Chi-
na, segundo a People.

Segundo a HSI (Humane So-
ciety International), vários dias
antes do festival começar, em 21
de junho, a polícia e ativistas de
animais em Shaanxi intercepta-
ram um caminhão cheio de ca-
chorros presos em gaiolas de

arame em um calor sufocante.
Com a ajuda de ativistas da

CAPP (China Animal Protection
Power), as autoridades retira-
ram os cães do caminhão e os le-
varam sob custódia protetora.
"Eles provavelmente estavam no
caminhão há dias, desidratados
e famintos, muitos deles com si-
nais visíveis de ferimentos e
doenças. Teriam sido espanca-
dos até a morte", disse Lin
Xiong, um dos ativistas que aju-
daram no resgate, à People.

Do caminhão, os cachorros

foram levados sob custódia poli-
cial, onde receberam atendi-
mento médico. Os cães encon-
trados no veículo eram de várias
raças e alguns usavam coleiras
de animais de estimação -um si-
nal apontando para alguns dos
cães eram animais de estimação
roubados.

O comerciante de cães ligado
aos caninos no caminhão con-
cordou em abrir mão de todos os
animais, muitos dos quais foram
encontrados com problemas de
saúde física. Agora que o comer-

ciante renunciou à guarda dos
cães, o CAPP trabalhará para que
os cães recebam todos os cuida-
dos de que precisam e ajudará os
animais a encontrarem lares.

"Foi um imenso alívio quan-
do o comerciante de cães oficial-
mente renunciou à posse dos
cães para que a polícia pudesse
entregá-los aos cuidados dos ati-
vistas. Agora que eles estão segu-
ros, eles têm a melhor chance de
se recuperar", disse Wendy Hig-
gins, diretora de mídia interna-
cional da HSI, à People.

CHINA

Dois milhões no RJ
não se vacinaram

COVID-19

AKEMI NITAHARA/ABRASIL 

No estado do Rio de Janeiro,
cerca de 2 milhões de pessoas
que fazem parte do público alvo
da campanha de vacinação
contra a Covid-19, ou seja, a
partir dos 5 anos de idade, não
tomaram nenhuma dose do
imunizante. Pelo menos 1,5 mi-
lhão receberam a primeira dose
e não retornaram aos postos pa-
ra completar o esquema básico.

Quanto ao reforço, um total
de 6 milhões de pessoas aptas
não garantiram o prolonga-
mento da imunização, ou seja,
metade das 12 milhões com 18
anos ou mais que completaram
o esquema básico de duas do-
ses ou dose única.  

Os dados foram divulgados
ontem pela Secretaria de Estado
de Saúde do Rio de Janeiro
(SES). O secretário, Alexandre
Chieppe, lembra que apenas a
imunização completa evita as
formas graves da doença e os
óbitos.

“A principal forma de evitar-
mos internações e óbitos pela
Covid-19 é a vacinação. Estu-

dos mostram que, desde o iní-
cio da campanha, houve uma
redução significativa das for-
mas graves da Covid-19. Por is-
so, fazemos um apelo para que
a população procure os postos
de saúde para receber o imuni-
zante o quanto antes”.

O levantamento reuniu da-
dos lançados no Sistema de In-
formações do Programa Nacio-
nal de Imunizações (SI-PNI) até
esta terça-feira passada.

INTERNAÇÕES
A secretaria ressalta que 59%

das internações por covid-19
são de pessoas que não comple-
taram o esquema vacinal, se-
gundo os dados do Centro de
Informações Estratégicas de Vi-
gilância em Saúde (Cievs).

“O monitoramento mostrou
que no período analisado 56
pessoas estavam hospitaliza-
das, sendo 36 em unidades de
terapia intensiva (UTI) e 20 em
enfermaria. Do total, apenas
41% estavam como o esquema
vacinal completo e uma dose
de reforço”, diz a nota da se-
cretaria.

União Europeia aceita Ucrânia e 
Moldova como candidatas ao bloco

ECONOMIA

IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

O presidente do Conselho
Europeu, Charles Michel, anun-
ciou no Twitter ontem que o
Conselho Europeu de Líderes da
União Europeia aceitou a candi-
datura da Ucrânia e da Moldova
ao bloco de 27 nações.

É um ato que simboliza o
enfrentamento da UE à Rússia
devido à invasão da Ucrânia,
mas na prática o processo po-
derá demorar anos, se não dé-
cadas -para ser um membro
do grupo, é necessário cum-
prir requisitos econômicos,
p o l í t i c o s  e  s o c i a i s  q u e  o s

ucranianos não tinham nem
antes de ter cerca de 20% do
s e u  t e r r i t ó r i o  t o m a d o  p o r
Moscou.

O caso de Moldova é outra
sinalização ao Kremlin: o país
tem uma região separatista
apoiada por Moscou desde os
anos 1990 e tropas russas guar-

dando o status quo. Como a ad-
missão de ambas as nações irá
proceder é outra questão: paí-
ses de maior peso, como a
França, são contrários a meca-
nismos de aceleração da sele-
ção por motivos políticos, te-
mendo o efeito econômico e so-
cial no conjunto da UE.

Reunião do Brics tem mais ataques
de Rússia e China ao Ocidente  

Com discursos de no máximo
5 minutos, a cúpula virtual de lí-
deres do Brics ontem foi marca-
da por novas críticas das aliadas
Rússia e China ao Ocidente, re-
clamações da África do Sul so-
bre a falta de solidariedade da
comunidade internacional com
a África e pedidos de reformas
de organismos multilaterais.

Vladimir Putin, que há quatro
meses ordenou a invasão militar
da vizinha Ucrânia, disse que os
países-membros do bloco têm
uma oportunidade-chave de es-
treitar laços para buscar saídas
ao que chamou de "ações egoís-
tas e individuais" de Estados –re-
ferência a potências do Ocidente
que têm sancionado Moscou.

A fala encontrou eco nas pa-
lavras do líder chinês, Xi Jin-
ping. Ele disse que cabe ao Brics,
entre outras tarefas, opor-se a
sanções unilaterais e abusos.
"Rejeitar os pequenos círculos
construídos em torno do hege-
monismo e praticar o verdadei-
ro multilateralismo", seguiu Xi,
segundo informações da agên-
cia estatal de notícias Xinhua.

O texto da declaração final da

cúpula, publicado no site do
Kremlin, diz que o Brics apoia as
negociações entre Moscou e
Kiev, hoje paralisadas, e se com-
promete a respeitar a soberania
e a integridade territorial dos Es-
tados –a despeito de o governo
russo ter invadido o território
ucraniano e ocupado diferentes
porções, especialmente a leste.

Ainda que trave uma Guerra
Fria 2.0 contra os EUA, à qual
Moscou também se somou, Xi
exortou os aliados do Brics a re-
jeitarem a "mentalidade de
Guerra Fria" e o "confronto em
bloco". "Os países do Brics en-
camparam o espírito da coope-
ração ganha-ganha", disse ele.

O sul-africano Cyril Ramap-
hosa, por sua vez, focou o dis-
curso na pandemia de Covid.
País onde a variante Ômicron foi
sequenciada, a África do Sul já
havia reclamado da resposta in-
ternacional, e o tema voltou no
discurso do presidente: "É moti-
vo de grande preocupação que o
resto da comunidade global não
tenha sustentado princípios de
solidariedade e cooperação no
acesso equitativo a vacinas."

Ramaphosa também defen-
deu saídas pacíficas para confli-
tos, em referência indireta à
Guerra da Ucrânia, e capitaneou
o pedido pela democratização
dos fóruns de tomada de deci-
são na ONU, com a maior inclu-
são dos emergentes. "Para que
as instituições multilaterais pos-
sam enfrentar de forma efetiva
os desafios globais", justificou.

Na mesma linha, o brasileiro
Jair Bolsonaro pediu a reforma
de organizações internacionais
–nomeadamente o Banco Mun-
dial, o FMI e o Conselho de Se-
gurança da ONU. "O peso cres-
cente das economias emergen-
tes deve ter a devida e merecida
representação", afirmou.

Das nações que compõem o
Brics, apenas a África do Sul está
de fora do Conselho de Seguran-
ça. Rússia e China são membros
permanentes do colegiado. Já
Índia e Brasil estão entre os
membros rotativos.

Bolsonaro, que não tem atua-
do na diplomacia da guerra, tam-
bém não mencionou o conflito
do Leste Europeu. Mas, em pas-
sagem rápida relacionada ao te-

ma, disse que as nações deve-
riam priorizar o "exercício diplo-
mático que produza prosperida-
de e paz". Ele, que esteve com
Putin numa controversa visita à
Rússia em fevereiro, agradeceu
ao líder russo pela receptividade.

Ao líder brasileiro também
restou uma gafe na cúpula. Por
duas vezes, ele errou a pronún-
cia do sobrenome do sul-africa-
no Cyril Ramaphosa. Em vez de
"Ramaphosa", Bolsonaro disse
"raposa".

Ainda no texto da declaração
final publicado pelo governo
russo, os países-membros se di-
zem comprometidos com a pro-
moção da democracia, dos di-
reitos humanos e das liberdades
fundamentais.

As cinco nações -especial-
mente China, Rússia e Índia-, no
entanto, são alvo de críticas da
comunidade internacional por
violações constantes de direitos
humanos e supressão de liber-
dades políticas, levando a am-
bientes de asfixiamento da de-
mocracia, como em Pequim, ou
de ampla deterioração do siste-
ma, como nos demais casos.

CÚPULA
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Juiz federal que mira
vaga no STJ manda
soltar Milton Ribeiro

AGRADO A BOLSONARO

JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

O juiz federal Ney Bello, do
TRF-1 (Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região), determi-
nou ontem a revogação da pri-
são preventiva do ex-ministro
da Educação Milton Ribeiro.

O ex-ministro já deixou a
Superintendência da PF em
São Paulo, para onde tinha sido
levado na quarta-feira passada.

Ney Bello deu a decisão
após um magistrado planto-
nista negar o mesmo pedido
da defesa. O juiz integra a lista
quádrupla enviada para o pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) in-
dicar duas vagas de ministros
do STJ (Superior Tribunal de
Justiça).

Milton Ribeiro foi preso
junto a pastores suspeitos de
operar um balcão de negócios
na pasta e na liberação de ver-
bas do FNDE (Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Edu-
cação).

Ele é investigado pelas sus-
peitas de crimes de corrupção
passiva, prevaricação, advoca-
cia administrativa e tráfico de
influência. O caso complica
ainda mais o já enfraquecido
discurso anticorrupção de
Bolsonaro, que tentará a ree-
leição em outubro.

"Verifico que a busca e
apreensão já foi realizada, as
quebras de sigilos já foram de-
feridas e não há razão o bas-
tante para a manutenção da
prisão, sem a demonstração
concreta de onde haveria risco
para as investigações", disse o
magistrado.

"Afigura-se desnecessária a
segregação cautelar decretada
para o fim de garantir a instru-
ção processual, assim como a
ordem pública ou econômica,
que se mostra desarrazoada
no presente momento."

Segundo ele, apesar de não
ser necessária a prisão, os pos-
síveis crimes devem ser inves-
tigados. "A investigação deve
correr até não mais poder e se
apurarem todos os fatos cita-
dos, com as garantias do devi-
do processo legal e da ampla
defesa."

O juiz afirma que há vincu-
lação entre as investigações
com crimes relacionados à ad-
ministração pública e "não ha-
vendo mais qualquer vínculo

entre os indiciados e o Poder
Público, não se justifica a im-
posição de tão grave medida".

"Além de ora paciente não
integrar mais os quadros da
Administração Pública Fede-
ral, há ausência de contempo-
raneidade entre os fatos inves-
tigados (...) supostamente co-
metidos no começo deste ano,
razão pela qual entendo ser
despicienda a prisão cautelar
combatida", acrescenta.

Além do ex-ministro, foram
presos os pastores Gilmar
Santos e Arilton Moura, am-
bos ligados ao presidente Jair
Bolsonaro. Também foram
detidos Luciano de Freitas
Musse, advogado e ex-asses-
sor do MEC, e Helder Bartolo-
meu, ex-assessor da Prefeitura
de Goiânia.

O juiz Ney Bello estendeu a
decisão e também soltou to-
dos eles nesta quinta-feira.

Em nota, o advogado do ex-
ministro, Daniel Bialski, disse
que na decisão "felizmente, a
ilegalidade foi reconhecida e a
prisão revogada. A defesa
aguarda o trâmite e a conclu-
são do inquérito, quando es-
pera que será reconhecida a
inocência do ex-ministro".

Daniel Bialski, ao acompa-
nhar nesta quinta-feira a sol-
tura, também disse que seu
cliente relaciona sua prisão ao
período eleitoral. "Ele falou:
'não fiz nada de errado, não
cometi nenhum crime e sei
que fui usado pelas circuns-
tâncias políticas e pela eleição,
que está próxima'. Essa prisão
não tem justificativa."

Além da crise na economia,
incluindo a alta do preço dos
combustíveis, e da instabilida-
de política, com seguidos ata-
ques ao Judiciário, com a pri-
são de Ribeiro a campanha do
presidente viu fragilizar ainda
mais a tentativa de um discur-
so anticorrupção.

Em março, Bolsonaro havia
dito que colocaria a "cara no
fogo" por Ribeiro em meio às
suspeitas no Ministério da
Educação. Nesta quarta, bus-
cou se descolar do antigo alia-
do, dizendo que "ele que res-
ponda pelos atos dele".

Os dois pastores que tam-
bém foram presos pela PF são
apontados como lobistas que
atuavam no MEC.

DATAFOLHA

Lula tem 47% e derrotaria
Bolsonaro já no 1o turno
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

N
ova pesquisa do Data-
folha mostra um ce-
nário estável na corri-

da pela sucessão de Jair Bolso-
naro (PL) na eleição de outubro.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
(foto) tem 19 pontos de vanta-
gem sobre o presidente, mar-
cando 47% das intenções de vo-
to no primeiro turno.

Bolsonaro tem 28%, seguido
à distância por Ciro Gomes
(PDT), com 8%. Dez outros can-
didatos se embolam, empatados
tecnicamente, no pelotão dos
que têm de 2% para baixo. A
contagem regressiva de 100 dias
para o pleito começa hoje.

Nos chamados votos válidos,
Lula tem 53%. Para ganhar no
primeiro turno, é necessário que
o candidato some 50% dos votos
válidos mais um. A votação será
em 2 de outubro -o segundo tur-
no está previsto para o dia 30 do
mesmo mês.

Votos válidos são aqueles que
excluem, no cômputo geral, os
brancos e nulos. Sob essa métri-
ca, que é a utilizada pela Justiça
Eleitoral para a contagem final
do pleito, o presidente Jair Bol-
sonaro tem 32% das intenções
de votação. Ciro Gomes, do
PDT, marca 10%.

O Datafolha ouviu 2.556 elei-
tores em 181 cidades nos dias 22
e 23 de junho. A margem de erro
da pesquisa, contratada pelo
jornal Folha de S.Paulo e regis-
trada no Tribunal Superior Elei-
toral sob o número 09088/2022,
é de dois pontos para mais ou
menos.

O cenário registrado é seme-
lhante ao da pesquisa passada,
realizada em 25 e 26 de maio,
apesar da agudização da crise
econômica e política envolven-
do o governo federal.

Os pesquisadores do Datafo-
lha foram a campo no mesmo
dia em que emergiu a notícia de
que o ex-ministro da Educação
Milton Ribeiro havia sido preso,
na quarta-feira passada.

Aliado por quem Bolsonaro
disse colocar "a cara no fogo",
ele protagoniza a apuração de
um escândalo de corrupção, cu-
jo combate é um dos pontos do
discurso presidencial.

O elemento se somou ao em-
bate entre o Planalto e a Petro-
bras acerca do reajuste dos pre-
ços de combustíveis, que impac-
ta a inflação numa campanha
eleitoral marcada pelo debate
econômico.

Ciro, por sua vez, segue isola-
do num patamar abaixo do que
havia conseguido em suas três
tentativas anteriores de chegar à
Presidência. Também oscilou,
de 7% para 8%. Ele é seguido pe-
lo grupo liderado numerica-
mente pelo deputado André Ja-
nones (Avante-MG), com 2%.

Pior notícia colhe a chamada
terceira via, que depois das de-
sistências de Sergio Moro
(União Brasil) e João Doria
(PSDB), organizou-se em torno
do nome da senadora Simone
Tebet (MDB).

Mesmo com apoio de tuca-

nos e com sua rodada de inser-
ções publicitárias, ela viu suas
intenções de voto desde o fim de
maio oscilarem negativamente
de 2% para 1%.

Empatam numericamente
com a senadora Vera Lúcia
(PSTU) e Pablo Marçal (Pros).
Não pontuaram Sofia Manzano
(PCB), Felipe D'Ávila (Novo),
General Santos Cruz (Podemos),
Luciano Bivar (UB), Eymael
(DC) e Leonardo Péricles (UP).

Com isso, o cenário de polari-
zação entre Lula e Bolsonaro se
consolida ainda mais, fazendo
crescer a percepção de que o
eleitorado olha para a corrida
como um segundo turno adian-
tado a esta altura da disputa.

Isso é notável também na
pesquisa espontânea, quando
os entrevistados falam em quem
vão votar sem serem estimula-
dos por uma lista.

Nela, Lula marcou 37%, ante
38% há menos de um mês. Já
Bolsonaro oscilou de 22% para
25%, enquanto o total de quem
não sabe ainda em quem votará

ficou estável também (29% para
27%). Ciro marca 3%.

Do ponto de vista de perfil do
eleitorado, as tendências se
mantiveram. Lula segue sobera-
no no Nordeste, segunda região
mais populosa com 27% de
quem vai às urnas, onde derrota
Bolsonaro por 58% a 19%.

Tem grande vantagem entre
os mais jovens (54% a 24%), me-
nos escolarizados (56% a 22%) e,
principalmente, entre os mais
pobres.

Nesse grupo, de quem ganha
até dois salários mínimos e que
compõe 52% da amostra popu-
lacional do Datafolha, Lula tam-
bém vence o presidente por 56%
a 22%, evidenciando a falta de
alcance eleitoral até aqui de me-
didas do governo como o Auxí-
lio Brasil.

No segmento evangélico
(26% da população), Bolsonaro
ampliou um pouco a vantagem
e deixou o empate técnico, no li-
mite, com Lula.

Não se sabe qual será o im-
pacto no grupo do escândalo no
MEC envolvendo Ribeiro, que é
pastor, e outros religiosos. O
presidente tem entre eles 40%
(eram 39% em maio), ante 35%
de Lula (eram 36%)

Bolsonaro vai melhor do que
sua média entre os homens
(36%, ante 44% de Lula) e entre
aqueles que ganham mais: tem
44% no grupo com renda men-
sal de 5 a 10 mínimos e 47% en-
tre os que ganham mais de 10
salários mínimos. Esses dois
segmentos, contudo, somam
11% da população.

O presidente também man-
tém uma fortaleza no Centro-
Oeste, região com 7% da popu-
lação onde tem 40% de inten-
ções de voto. No populoso Su-
deste, lar de 42% dos brasileiros,
Lula tem 43% e Bolsonaro, 29%,

Refletindo a crise, o petista
tem grande liderança entre os
desempregados (9% da amos-
tra): 62%. Empresários, 4% dos
ouvidos, dão uma intenção ao
presidente de 43%.

Oposição reúne assinaturas para CPI do
MEC, mas Pacheco deve barrar comissão
RENATO MACHADO E 
RAQUEL LOPES/FOLHAPRESS

O líder da oposição no Sena-
do, Randolfe Rodrigues (Rede-
AP), reuniu todas as assinaturas
necessárias para a instalação de
uma CPI (Comissão Parlamen-
tar de Inquérito) para investigar
as suspeitas sobre o Ministério
da Educação.

O requerimento para a cria-
ção da comissão passou a contar
com 28 assinaturas, uma a mais
que o mínimo necessário. En-

dossaram o documento ontem
os senadores Giordano (MDB-
SP) e Izalci Lucas (PSDB-DF).

Após o requerimento ser
protocolado, a instalação da
CPI vai depender da leitura do
documento em plenário pelo
presidente da Casa, Rodrigo
Pacheco (PSD-MG). Ele já
adiantou, porém, considerar
que a proximidade do período
eleitoral "prejudica o escopo de
uma CPI".

No ano passado, Pacheco se-
gurou por mais de dois meses a

instalação da CPI da Covid, len-
do o requerimento apenas após
decisão do STF (Supremo Tribu-
nal Federal).

A CPI para investigar o balcão
de negócios do ministério ga-
nhou novo impulso após a ope-
ração da Polícia Federal que
atingiu na quarta-feira passada
o ex-ministro Milton Ribeiro.

O senador Randolfe Rodri-
gues então aumentou os esfor-
ços para coletar as assinaturas
faltantes. No mesmo dia, deci-
diram endossar o requerimen-

to o líder do MDB Eduardo Bra-
ga (MDB-AM) e a bolsonarista
Soraya Thronicke (União Bra-
sil-MS).

Randolfe disse ontem que
ainda buscaria uma margem
maior de assinaturas antes de
protocolar o documento. Havia
conversas com o senador Otto
Alencar (PSD-BA) e com Marce-
lo Castro (MDB-PI), que é o pre-
sidente da Comissão de Educa-
ção do Senado. A previsão é que
o requerimento seja protocola-
do na próxima semana.

SENADO

Anvisa determina
recolhimento de 
anti-hipertensivo 

LOSARTANA

A Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) deter-
minou ontem a interdição e o
recolhimento de lotes de me-
dicamentos contendo o princí-
pio ativo losartana. A medida
foi tomada devido à presença
da impureza azido em concen-
tração acima do limite de se-
gurança aceitável.

Mas pessoas que utilizam o
medicamento não devem in-
terromper o tratamento. De
acordo com a Anvisa, a losarta-
na é o anti-hipertensivo e um
dos medicamentos para insufi-
ciência cardíaca mais utilizado

no Brasil, em tratamentos que
exigem acompanhamento
constante e qualquer alteração
pode comprometer a saúde do
paciente.

Quanto ao azido, a Anvisa
afirma que são "substâncias
que podem surgir durante o
processo de fabricação do in-
sumo farmacêutico ativo e que
têm potencial mutagênico". A
agência ressalta, contudo, que
a medida é preventiva e foi
adotada após a evolução do
conhecimento sobre as impu-
rezas, para retirar de circula-
ção os lotes com azido.

Nova vacina contra herpes-zóster
chega ao Paísl, mas só à rede privada
SAMUEL
FERNANDES/FOLHAPRESS

Uma nova vacina contra o
herpes-zóster, também conhe-
cido como cobreiro, está dispo-
nível no Brasil a partir deste mês
de junho em clínicas privadas.
Chamada de Shingrix e fabrica-
da pela farmacêutica GSK, o
produto tem preço recomenda-
do de R$ 843 por cada dose -o
esquema é feito por duas aplica-
ções-, mas o valor pode variar
dependendo da clínica.

Além da Shingrix, a vacina
Zostavax, da MSD, já era comer-

cializada no país. Ambas podem
ser aplicadas em pessoas acima
de 50 anos, mas o produto da
GSK também pode ser utilizado
nos maiores de 18 anos que são
imunossuprimidos -portadores
de HIV ou em tratamento de
câncer, por exemplo.

Os imunizantes são indica-
dos para esses públicos porque
são os que têm maior risco de
desenvolver a doença. A condi-
ção é causada pelo vírus varice-
la-zóster, o mesmo que provoca
a catapora, que permanece em
latência durante toda a vida do
indivíduo infectado. Quando ele

é reativado, normalmente nos
mais velhos ou com o compro-
metimento do sistema imunoló-
gico, a pessoa pode apresentar o
herpes-zóster, que em casos ra-
ros pode causar a morte.

Segundo o CDC (Centro de
Controle de Doenças dos Esta-
dos Unidos), 1 a cada 3 pessoas
no país norte-americano pode
desenvolver a doença. Os riscos
aumentam quanto mais velha
for a pessoa. Na bula da vacina
da MSD, é mencionado que nos
maiores de 85 anos de idade se
espera o problema de saúde em
1 a cada 2 indivíduos. Na pande-

mia de Covid-19, os casos da
doença também aumentaram.

O principal sintoma do her-
pes-zóster são lesões nas peles.
Lauro Pinto Neto, médico e mem-
bro da Comissão Técnica para Re-
visão dos Calendários Vacinais da
Sbim (Sociedade Brasileira de
Imunizações), diz que elas têm al-
gumas semelhanças com as feri-
das vistas em casos de varíola dos
macacos, porque também cau-
sam bolhas e pústulas.

"A diferença do herpes-zóster
é que são lesões mais localiza-
das, elas não se espalham no
corpo todo", afirma.

DOENÇA
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HORTO/CANTAREIRA

Concessão: parques cobram
serviços e reajustam preços
C

erca de dois meses após
o início de gestão priva-
da, os frequentadores

dos parques Horto Florestal e
Floresta Cantareira, vizinhos na
zona norte da cidade de São
Paulo, passaram a pagar por
atração, para estacionar o carro
ou ainda até 58% a mais pela en-
trada. Por outro lado, novos ser-
viços estão sendo oferecidos.

O jornalista aposentado Jai-
me Pereira da Silva, 70, morador
em Santana, também na zona
norte e antigo frequentador dos
parques, assustou-se quando
descobriu que precisaria pagar
para entrar no Museu Florestal
Octávio Vecchi, o Museu Madei-
ra, que fica no Horto Florestal.

"Uma amiga que estava co-
migo ficou brava com o preço e
não entramos", afirmou ele so-
bre a desistência à visita.

Segundo a empresa Urbia,
gestora dos parques, a visita ao
museu passou a custar R$ 15 (R$
7,50 para meia-entrada). O local
abre de terça a domingo e aos fe-
riados. Às terças, a entrada no
museu é aberta ao público.

Até o início da concessão, o
acesso era gratuito, segundo
histórico do museu no site da
Secretaria Estadual de Infraes-
trutura e Meio Ambiente, quan-
do a gestão era pública.

Antes, de acordo com a Ur-
bia, o museu era fechado aos
fins de semana, porém funcio-
nava às segundas.

A concessionária diz que tem
em contrato a possibilidade de

realizar cobrança para acesso ao
museu, que está sendo restaura-
do. O espaço passou a contar
com guias para as visitas.

O museu, inaugurado em
1931, tem acervo composto de
diversas marcenarias, troncos
de várias espécies de árvores,
entre outras inúmeras atrações
históricas. "É um lugar muito
bonito, mas eu nunca tinha pa-
gado para entrar", diz Silva.

Desde 18 de abril, quando a
concessionária assumiu a ges-
tão, o estacionamento do Horto
Florestal também passou a ser
cobrado. O período de 12 horas
custa R$ 8, de segunda a sexta, e
R$ 12, aos sábados, domingos e
feriados. O serviço é terceirizado
e tem seguro para os usuários.

Em outros serviços pagos no
Horto Florestal, foi implantado
um circuito de brinquedos com
cama elástica, pula-pula, tram-
polins e escorregadores, com
preços a partir de R$ 7, que fun-
ciona aos sábados e domingos.

Por R$ 15 por pessoa, há uma
visita realizada em carrinho elé-
trico, com duração de 45 minu-
tos, pelas principais atrações do
Horto. O serviço funciona dia-
riamente das 9h às 17h.

No mesmo horário ocorrem
visitas temáticas no Circuito Bo-
tânico e Abelhas Nativas. Os
passeios ocorrem mediante dis-
ponibilidade de horário e cus-
tam R$ 10 por pessoa. Para gru-
pos grandes, como escolas, a
Urbia recomenda o agenda-
mento prévio pelo agenda@ur-

biaparques.com.br.
Recentemente, a empresa

afirma que instalou carrinhos
que funcionam diariamente
com comidas e bebidas em di-
ferentes pontos do parque.
"Ainda aos finais de semana, a
concessionária disponibiliza
uma feira gastronômica com
opções que vão desde doces
mineiros e crepe até pastel, cal-
do de cana e hambúrguer", diz
a empresa.

Já no Floresta Cantareira, é
preciso reforçar o bolso antes de
partir para as belas caminhadas
no parque da zona norte. O pre-
ço para brasileiros entrarem no
local subiu de R$ 19 para R$ 30 –
aumento de 58%.

De acordo com a Urbia, o in-
gresso antes da concessão varia-
va entre R$ 37 para estrangeiros,
R$ 28 para residentes no Merco-
sul e R$ 19 para brasileiros.

"Agora custa R$ 30 para todos
os visitantes, com a aplicação de
meia-entrada para algumas ca-
tegorias como idosos, estudan-
tes", diz a concessionária.

Pessoas com renda familiar
de até R$ 2.500 que morem em
um raio de até 2 km, a partir do
portão de entrada de cada nú-
cleo do Cantareira, não pagam
para acessar o local.

"Foram executadas diversas
melhorias: revitalização dos
acessos internos,  especial-
mente ao mirante da Pedra
Grande, implantação do café
na pedra, além de reforço na
segurança nos núcleos", diz a

concessionária.
Pagando o ingresso, o visitan-

te acessa os refúgios ecológicos
da Pedra Grande, Águas Claras e
Engordador, principais atrações
do parque.

Ainda no Cantareira, foi im-
plantado um sistema de visitas
guiadas, conduzidas por educa-
dores ambientais. O serviço,
com direito a narração da histó-
ria do local, custa R$ 10.

A concessão das duas áreas
turísticas foi assinada pelo então
governador João Doria (PSDB)
em 20 de janeiro.

Segundo o governo, a conces-
sionária será responsável pela
zeladoria, manutenção e opera-
ção dos serviços pelos próximos
30 anos, com investimentos mí-
nimos de R$ 50 milhões, dos
quais R$ 31 milhões deverão ser
aplicados nos seis primeiros
anos de contrato.

Em nota, a Secretaria Esta-
dual de Infraestrutura e Meio
Ambiente disse que a concessio-
nária está realizando diversas
melhorias para recuperar o Pa-
lácio de Verão, no Horto Flores-
tal, e abrir para a população.

A pasta confirmou que a en-
trada no Horto Florestal é gra-
tuita e reiterou as mudanças fei-
tas no sistema de cobrança do
Cantareira.

"O concessionário estabelece
o valor tarifário em razão da ne-
cessidade de recursos frente aos
investimentos e custos opera-
cionais assumidos", diz trecho
da nota do governo estadual.

Poupatempo será ampliado para
todas as cidades de São Paulo

Os serviços presenciais do
Poupatempo serão expandidos
para os 645 municípios paulistas
até o fim deste ano, afirmou on-
tem o governador de São Paulo
Rodrigo Garcia. Em cerimônia
no Palácio dos Bandeirantes,
Garcia entregou mais 240 novos
totens de autoatendimento que
serão distribuídos imediata-
mente após formalização de
convênios com as prefeituras
beneficiadas.  

O Poupatempo digital é o ser-
viço público paulista que garan-
te acesso a mais de cem serviços
municipais e estaduais de forma
rápida, segura e acessível. Des-
de 2019, a atual gestão estadual
investe na ampliação contínua
do Poupatempo nas versões físi-
cas e digitais e proporcionou o
maior crescimento da história

do programa.
O modelo dos totens se asse-

melha à tela de um tablet e con-
ta com leitor biométrico de alta
precisão para facilitar solicita-
ções de documentos como RG,
CNH e desbloqueio do cartão
Bolsa do Povo. Os equipamen-
tos também têm scanner.

Os totens garantem serviço
presencial em tempo real, sem
necessidade de uso de apare-
lhos pessoais e viabiliza serviços
diretamente nos equipamentos
públicos, como digitalização de
documentos e envio em tempo
real de arquivos.

Até o início desta semana,
681 máquinas operavam em 311
localidades do interior, litoral e
regiões metropolitanas. Com a
entrega desta quinta, já são mais
de 900 totens do Poupatempo

em pleno funcionamento, infor-
mou o governo paulista.

Em 2022, cerca de 360 mil
atendimentos foram realizados
nos totens. Desde a implantação
dos primeiros equipamentos, há
quatro anos, já são mais de 960
mil serviços concluídos. Os to-
tens também permitem agenda-
mento de atendimento presen-
cial em qualquer unidade maior
do Poupatempo.

Com o avanço dos atendi-
mentos eletrônicos, o Poupa-
tempo ampliou a oferta de ser-
viços nos canais digitais e já so-
mam 210 opções no portal
www.poupatempo.sp.gov.br e
no aplicativo Poupatempo Di-
gital. 

NO WHATSAPP
Durante a cerimônia tam-

bém foi apresentado o novo ca-
nal de atendimento via What-
sApp do Poupatempo, o assis-
tente virtual “P”. 

Totalmente reformulado, o
chatbot oferece informações
sobre serviços como Bolsa do
Povo, CNH, veículos, trabalho,
emprego, previdência, agenda-
mentos, carteira digital de vaci-
nação contra a covid-19 e servi-
ços eleitorais.

A ferramenta ainda utiliza
linguagem de perguntas e res-
postas, facilitando a interação
com o cidadão. 

Para usar o menu navegável,
basta escolher o número da op-
ção desejada e o usuário será
direcionado ao serviço. O nú-
mero para conversar com o as-
sistente virtual é (11) 95220-
2974.

AUTOATENDIMENTO

INVERNO: Sol com aumento de 
nuvens a tarde. Não chove.

Manhã Tarde Noite
06:47 17:28
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Garcia libera R$ 217 milhões para HC
de São Paulo e HC de Ribeirão Preto

HOSPITAIS

O governador Rodrigo Garcia
liberou ontem, na capital, inves-
timento de R$ 217 milhões para
o Hospital das Clínicas de São
Paulo e para o Hospital das Clí-
nicas de Ribeirão Preto. Desse
total, R$ 150 milhões serão des-
tinados à ampliação do comple-
xo do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da USP
e outros R$ 67 milhões ao Hos-
pital das Clínicas de Ribeirão
Preto. Os recursos liberados são
fruto de parceria com a Univer-
sidade de São Paulo.

“Essa é uma iniciativa inédita.
Pela primeira vez, a Universida-
de de São Paulo destina recursos
do seu orçamento, da sua auto-
nomia universitária para investi-
mentos importantes nos nossos
HCs”, disse Rodrigo Garcia.

No Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da USP
de São Paulo, serão implantados
dois novos prédios para abrigar
o novo Centro de Pesquisas Clí-
nicas e o novo Instituto “Dr. Oví-
dio Pires de Campos”. A amplia-
ção do complexo com a constru-
ção dos edifícios vai aumentar a
capacidade de atendimento do
HC nas especialidades de oftal-
mologia, otorrinolaringologia,
bucomaxilo, cabeça e pescoço e
cirurgia plástica craniofacial. Os
dois novos serviços serão cus-
teados pela Secretaria de Estado
da Saúde de São Paulo.

O novo Instituto “Dr. Ovídio
Pires de Campos” se juntará aos
oito já existentes no complexo
do Hospital das Clínicas. As
obras devem ser iniciadas no

primeiro trimestre de 2023, com
duração prevista de 24 meses. O
Instituto contará com 14 salas
cirúrgicas, 17 leitos de recupera-
ção cirúrgica e outros 10 de UTI.

A nova estrutura permitirá
ainda aumentar em 178% a ca-
pacidade mensal de realização
de cirurgias ambulatoriais, em
75% a realização de cirurgias de
grande porte, que necessitam de
internação, e em 47% as consul-
tas ambulatoriais nas especiali-
dades abrangidas.

O novo Centro de Pesquisas
Clínicas será uma estrutura cen-
tralizada e profissionalizada pa-
ra o recrutamento e acompa-
nhamento de pacientes e volun-
tários dos estudos clínicos que
são realizados no complexo do
HC, seguindo os mais altos pa-

drões nacionais e internacionais
em pesquisa avançada.

HC DE RIBEIRÃO PRETO
Do total de R$ 67 milhões li-

berado pela USP ao Hospital
das Clínicas de Ribeirão Preto,
R$ 50 milhões serão destinados
ao serviço de oncologia e outros
R$ 17 milhões para reforma e
ampliação de leitos de UTI do
hospital.

Serão criados um Serviço de
Diagnóstico Rápido e um ambu-
latório integrado de Oncologia,
além do aumento de 25 novos
leitos oncológicos, entre outras
estruturas. Com o investimento,
a unidade terá um incremento
de 33% na capacidade de inter-
nações em oncologia, passando
de 4,7 mil para 6,3 mil ao ano.

Orani João Tempesta, O.Cist 
Arcebispo do Rio de Janeiro

Cardeal Tempesta

Segue-Me

Celebramos neste final de semana, junto com a
conclusão do Ano da Família Amoris Laetitia e

com o X Encontro Mundial das Famílias, o décimo
terceiro domingo do Tempo Comum. Estamos che-
gando ao fim desse mês de festejos juninos (dia 23
ou 24 temos São João Batista) e dos diversos santos
que celebramos nesse mês do Sagrado Coração de
Jesus (dia 24). No próximo dia 29, ainda celebrare-
mos as festas de São Pedro e São Paulo, embora li-
turgicamente essa comemoração solene seja trans-
ferida para o domingo seguinte aqui no Brasil. Ao
celebrarmos o Tempo Comum, acompanhamos Je-
sus em sua vida pública e anunciando o Reino de
Deus. Que esse Reino de Deus possa acontecer ago-
ra e tenhamos mais paz, amor e justiça no mundo. 

A cada domingo, nos reunimos para celebrar-
mos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. O ca-
minho do cristão é exigente e nem sempre é fácil,
mas o caminho se tornará mais fácil à medida em
que nos aproximarmos do Senhor e termos intimi-
dade com Ele através da oração. A cada domingo
que nos alimentamos da Palavra e da Eucaristia, te-
remos forças para vencer os obstáculos que pos-
sam aparecer. 

O “sim” dado a Deus tem que ser verdadeiro e
inteiro, ou seja, temos que servir a Deus de forma
integral, não podemos servi-Lo e ter outras preocu-
pações ou afazeres no coração. Somos chamados a
colocar Deus em primeiro lugar. Todos os domin-
gos são dias de irmos à celebração Eucarística, e
não podemos colocar outras obrigações à frente. O
domingo tem que ser dedicado ao Senhor – Dia da
Eucaristia. Comungando todos os domingos, tere-
mos forças para enfrentar as dificuldades que pos-
sam aparecer durante a semana. 

A primeira leitura deste domingo é do primeiro
livro dos Reis (1Rs 19, 16b. 19-21). Nessa leitura do
livro dos Reis, o Senhor pede a Elias que vá ungir
Eliseu, filho de Safat, como profeta em seu lugar.
Elias encontra Eliseu lavrando a terra, junto com 12
juntas de bois, e ele mesmo conduzia a última.
Com isso, Elias lança a rede, Eliseu pede um tempo
para que vá se despedir de seus pais e imola a junta
de bois. Dá de comer a sua gente e, então, começa a
seguir Elias. Essa leitura mostra que Deus escolhe
para o Seu serviço qualquer pessoa, não importa se
seja rico ou pobre, inteligente ou não, ou que seja
solteiro ou casado. Ele escolhe aquele que tenha
bom coração, que seja justo e que tenha caridade
com o próximo e, ainda, aquele que está disponível
para servi-Lo. Por isso, Ele conta com cada um de
nós para o seu serviço, cabe a nós dar o “sim”. 

O Salmo responsorial é o 15(16). O refrão do sal-
mo nos diz: “Ó Senhor, sois minha herança e mi-
nha taça”. Somos herdeiros da graça de Deus, do
mesmo modo que Ele escolheu o povo de Israel,
hoje Ele nos escolhe e quer fazer a aliança conosco.
Cabe a nós sermos fiéis a essa aliança, ouvindo a
sua palavra e seguindo os seus caminhos. 

A segunda leitura é da Carta de São Paulo aos
Gálatas (Gl 5, 1.13 -18). São Paulo diz para a comu-
nidade que é para a liberdade que Cristo nos liber-
tou. Não devemos nos tornar escravos novamente.
Cristo uma vez por todas nos libertou das amarras
do pecado e nos salvou morrendo na cruz. Deve-
mos pedir ao Espírito Santo a graça de vivermos
uma vida reta, longe dos vícios, das paixões desor-
denadas e do pecado, e assim não nos tornarmos
escravos dele. Em Deus nós somos livres, por inter-
médio de Jesus Cristo. 

O Evangelho é de São Lucas (Lc 9, 51- 62). Esse
trecho do Evangelho relata momentos antes da en-
trega total de Jesus por nós na cruz e Ele estava
prestes a entrar em Jerusalém. Ele envia mensagei-
ros a sua frente, a fim de preparar a sua chegada. Os
mensageiros entraram num povoado onde havia
samaritanos, para preparar hospedagem para Je-
sus. Mas os samaritanos não o receberam, dedu-
zindo que Jesus ia mais adiante. 

Diante desse fato, os discípulos Tiago e João dis-
seram a Jesus: “Senhor, queres que mandemos
descer fogo do céu para destruí-los”? (Lc 9,54). Je-
sus, porém, volta-se contra eles e repreende-os, e
partiram para outro povoado. 

Enquanto caminhavam, alguns na estrada di-
ziam que queriam segui-Lo, mas sempre tinham
um empecilho no caminho para resolverem e, de-
pois, o segui-Lo de fato. O seguimento a Cristo deve
ser uma entrega total, ou seja, nada deve nos impe-
dir de segui-Lo. O seguimento a Cristo tem que ser
por inteiro, não podemos ter outros compromissos
no meio, pois não faremos bem nem a uma coisa e
nem a outra, ou seja, não seguiremos bem a Cristo e
não daremos a atenção devida aos nossos afazeres.

Deus está sempre nos chamando e nos quer per-
to d’Ele. Antes de dar o nosso “sim” por completo,
devemos rezar, meditar e ver se conseguiremos
servi-Lo inteiramente, sem nada nos atrapalhar. Is-
so vale para qualquer serviço pastoral que assumi-
mos na igreja. Temos que nos dedicar a esse servi-
ço, pois é Deus quem nos chama. É um serviço gra-
tuito, mas requer compromisso e disponibilidade. 
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