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Demanda por bens industriais cresce 0,9%
na destinada ao mercado nacional, denominada bens
nacionais, cresceu 0,2%, enquanto as importações de
bens industriais cresceram 3,3% no mesmo mês. “No
trimestre móvel, o indicador avançou 0,2% na margem,
com queda de 0,3% na produção de bens nacionais e re-

O Indicador de Consumo Aparente de Bens Industriais, divulgado ontem pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), registrou alta de 0,9% em abril
deste ano, na comparação com o mês anterior. Entre os
componentes do consumo aparente, a produção inter-

DATAFOLHA

dução de 0,4% nas importações de bens industriais”, indica a pesquisa, elaborada por Leonardo Mello de Carvalho, técnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria
de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac) do
Instituto. PÁGINA 2
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Um em cada
4 brasileiros
diz que
passa fome
Mesmo com a leve desaceleração da inflação dos alimentos,
a geladeira vazia continua a assombrar os lares brasileiros, e 1
em cada 4 avalia que a quantidade de comida disponível em casa era inferior ao necessário para
alimentar sua família. De acordo
com pesquisa Datafolha feita na
última semana, para 26% dos
entrevistados, a comida disponível nos últimos meses era abaixo
do suficiente, enquanto 62% julgaram ser suficiente e apenas
12% diziam acreditar ser mais do
que o suficiente. A pesquisa foi
feita nos dias 22 e 23 de junho.
Foram realizadas 2.556 entrevistas em todo o Brasil, distribuídas
em 181 municípios. A margem
de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.
O percentual dos que não têm o
bastante para colocar no prato
mantêm-se no mesmo patamar
desde maio, oscilando dentro da
margem de erro. A persistência
do dado contrasta com a desaceleração da inflação. A alta de preços medida pelo IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) subiu 0,69%
em junho, sendo que o grupo alimentação e bebidas subiu
0,25%, após alta de 1,52% em
maio. Em 12 meses, o acumulado é de 13,84%. As famílias, no
entanto, ainda não sentem esse
movimento. Em 12 meses até
maio, a inflação da cesta básica
foi de 27%, segundo estudo da
PUCPR. A sensação de insegurança alimentar afeta sobretudo
as famílias mais pobres. Entre os
que têm renda familiar de até
dois salários mínimos (R$ 2.424),
ela é de 38%.

Randolfe pede ao STF abertura de
inquérito para investigar Bolsonaro
EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO

O líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) (foto), ingressou ontem com uma petição junto ao Supremo Tribunal Federal para que seja aberto um inquérito para investigar eventual interferência do presidente Jair Bolsonaro (PL) na estatal. A petição também pede a busca, apreensão e perícia do celular que era usado pelo
ex-presidente da Petrobras Roberto Castello Branco. O pedido de

abertura de inquérito para averiguar eventual interferência de Jair Bolsonaro na Petrobras se deu após revelações sobre possíveis provas de
"crimes" que teriam sido cometidos pelo mandatário. Reportagem do
portal Metrópoles mostrou uma troca de mensagem em um grupo de
economistas em uma rede social, em particular entre Castello Branco
com o ex-presidente do Banco do Brasil Rubem Novaes. PÁGINA 2
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Cai liminar que incluia orientação sexual
O presidente do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), desembargador José Amilcar Machado, suspendeu a decisão liminar da
Justiça Federal do Acre que havia determinado a inclusão de perguntas
sobre orientação sexual e identidade de gênero nos questionários do
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PT pede a
ministro para
exigir capacete
de Bolsonaro

Censo Demográfico 2022. A medida gera alívio para o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), que é responsável pelo Censo e
havia ingressado com recurso contra a liminar. A decisão do TRF-1 é de
sexta-feira passada, mas foi divulgada pelo instituto ontem. PÁGINA 3

Com lei federal, São
Paulo reduz ICMS
sobre combustíveis
O governo de São Paulo anunciou ontem a redução da alíquota do
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre
combustíveis. O valor da tributação passou de 25% para 18%. A estimativa é que a medida provoque queda de R$ 4,4 bilhões na arrecadação do estado. Segundo o governador Rodrigo Garcia (foto), a diminuição do imposto pode provocar redução de R$ 0,48 no preço da
gasolina ao consumidor. De acordo com ele, o preço médio no estado, atualmente, é de R$ 6,97 e poderá ficar em R$ 6,50. PÁGINA 3
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Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(15/6)
Poupança 3
(28/6)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
13,25% 0,87
OURO
0,65% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,5360

0,52% (mai.) EURO turismo
0,47% (mai.) Compra: 5,5686
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 27/jun Compra: 5,2208
DÓLAR comercial
R$ 303,00 Compra: 5,2328
DÓLAR turismo
Venda: 5,5366 Compra: 5,2360

Venda: 5,7486
Venda: 5,2214
Venda: 5,2334
Venda: 5,4160
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Bolsa volta aos 100 mil
pontos com fôlego da
China a Petrobras eVale
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS
A Bolsa de Valores de Valores de São Paulo (Bovespa) conseguiu forte recuperação ontem, apoiada nas altas do setor
de commodities. A injeção de
ânimo veio do Partido Comunista da China, que anunciou
vitória contra a Covid nos principais centros urbanos do país.
Se por um lado o gigante
asiático ajudou, por outro, a redução de ruídos da política e o
dia sonolento nos Estados Unidos proporcionaram a trégua
necessária para que o Ibovespa
(Índice Bovespa) fechasse em
alta de 2,12%, aos 100.763 pontos. Esse foi o maior avanço diário do índice de referência da
Bolsa desde o ganho de 2,43%
registrado em 9 de março.
A Bolsa também não fechava acima dos 100 mil pontos
desde 17 de junho, quando críticas do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de aliados ao aumento dos combustíveis aplicado pela Petrobras piorou o
humor dos investidores já pressionados pelo cenário global de
aversão ao risco após a alta his-

tórica dos juros nos Estados
Unidos.
O dólar encerrou o pregão
em queda de 0,32%, cotado a
R$ 5,235, em um dia em que a
maior parte das moedas de países emergentes ganhou valor
sobre a divisa americana.
O ramo de exploração e produção de petróleo ocupou o topo da lista das ações que mais
subiram no dia. Os papéis ordinários e preferenciais da Petrobras subiram 6,75% e 6,43%,
respectivamente. Na sequência
vieram 3R Petroleum, Eneva e
PetroRio, que saltaram 6,41%,
5,78% e 5,29%, nessa ordem.
Entre os papéis com maior
volume de negociação, além da
Petrobras, também se destacaram a Vale, a Eletrobras e a Localiza, que subiram 4,6%, 2,37%
e 2,72%.
No início da noite de ontem,
o preço de referência do petróleo bruto subia 1,95%, com o
barril do Brent cotado a US$
115,33 (R$ 636,03).
Em Nova York, ontem, o índice de referência da Bolsa, o
S&P 500, caiu 0,29%. Dow Jones
e Nasdaq recuaram 0,20% e
0,72%.

BC

Presidente do Banco
Central diz que o pior
da inflação já passou
PEDRO PEDUZZI/ABRASIL
O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos
Neto, disse ontem que “o pior
momento da inflação já passou”, e que, graças ao histórico
de convívio que o Brasil teve
com altos índices inflacionários, a autoridade monetária
brasileira conseguiu “sair na
frente”, adotando ferramentas
capazes de frear o processo inflacionário.
As afirmações foram feitas
durante o painel Erosão da Ordem Pública Internacional e o
Futuro, no Décimo Fórum Jurídico de Lisboa, na capital portuguesa. Durante o discurso, Neto
lembrou que o Brasil “é um dos
poucos países que no meio desse processo está tendo revisões
para cima” do Produto Interno
Bruto (PIB).
“Inclusive a nossa última revisão no BC aumentou a previsão de crescimento do PIB de
1,5% para 1,7% (em 2022). Provavelmente teremos PIB forte
no segundo trimestre. Obviamente, em algum momento, tudo que estamos fazendo vai gerar alguma desaceleração no segundo semestre. Mas ainda assim o crescimento é bastante
melhor do que se esperava no
início do ciclo de ação”, disse
Campos Neto.
A experiência que o Brasil
tem com o combate à inflação
tem ajudado na definição estratégica para amenizar este pro-

blema. “Como nós no Brasil entendemos que era problema
mais de demanda, na minha
opinião, até um pouco antes dos
demais países, o BC do Brasil
saiu na frente porque temos memória de inflação muito maior,
e mecanismos de indexação
muito mais vivos”, disse.
Campos Neto ressalta que todos os países estão subindo juros e que, enquanto alguns países estão no meio do caminho, o
Brasil já está muito perto de ter
feito o trabalho todo. “Vamos
ver ainda alguns países subindo
bastante os juros”, acrescentou.
Ainda segundo Campos Neto, o Brasil ainda apresenta um
“componente de aceleração de
inflação”. Ele, no entanto, disse
acreditar que o pior momento
da inflação já passou. “Temos
algumas medidas desenhadas
pelo governo que ainda precisamos entender os efeitos delas no
processo inflacionário, o que
ainda não está claro, mas o Brasil fez o processo antecipado e
acreditamos que nossa ferramenta é capaz e vai frear o processo inflacionário”.
INVESTIMENTOS
Na avaliação do presidente
do BC brasileiro, os índices inflacionários que estão sendo registrados em diversos países
têm como origem uma “desconexão entre preços e investimentos” que vai além do petróleo, abrangendo também os alimentos.

As publicações legais de sua empresa com o melhor
preço em um jornal de qualidade
Tels.: (21)

3556-3030 / 96865-1628

Randolfe pede ao STF
para investigar Bolsonaro
RENATO MACHADO/FOLHAPRESS

O

líder da oposição no
Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP),
ingressou ontem com uma petição junto ao Supremo Tribunal
Federal para que seja aberto um
inquérito para investigar eventual interferência do presidente
Jair Bolsonaro (PL) na estatal.
A petição também pede a
busca, apreensão e perícia do
celular que era usado pelo expresidente da Petrobras Roberto
Castello Branco.
O pedido de abertura de inquérito para averiguar eventual
interferência de Jair Bolsonaro
na Petrobras se deu após revelações sobre possíveis provas de
"crimes" que teriam sido cometidos pelo mandatário.
Reportagem do portal Metrópoles mostrou uma troca de
mensagem em um grupo de
economistas em uma rede social, em particular entre Castello
Branco com o ex-presidente do
Banco do Brasil Rubem Novaes.

O ex-presidente da Petrobras
afirmou que o celular corporativo que foi devolvido à estatal
continha mensagens e áudios
que poderiam incriminar o presidente Jair Bolsonaro.
Castello Branco, então, diz
que devolveu o aparelho "intacto" para a estatal.
"O que se vê é que a tentativa
imperiosa do senhor presidente
da República de interferir na Petrobras em detrimento da boa
tutela do interesse e do patrimônio públicos, com nítido propósito meramente eleitoral e desvirtuado da dinâmica constitucional, é evidente", afirma trecho da petição.
A petição ainda segue argumentando que os possíveis crimes que teriam sido cometidos
seriam prevaricação, corrupção
passiva ou peculato, condescendência criminosa e violação de
sigilo profissional.
"Diante da gravidade dos fatos, é manifesta a necessidade
de a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal

Federal se envolverem no caso,
para a correta persecução criminal porventura cabível", diz o
texto da petição.
"Infelizmente, o que se vê é
que o presidente da República,
mais uma vez, utiliza-se da tática de terceirizar responsabilidades para esconder sua direta e
inequívoca autoria sobre atos e
fatos que prejudicam a população brasileira", completa a petição, citando as movimentações
recentes de Bolsonaro com críticas à Petrobras e aos governadores estaduais.
Além de pedir à PGR a abertura de inquérito para averiguar a
interferência na estatal, a petição
da equipe de Randolfe Rodrigues
–que é coordenador da campanha do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva– também pede os
depoimentos de Castello Branco
e de Novaes. Solicita, ainda, tratamento urgente em relação à
perícia no celular mencionado.
"Tal medida acautelatória é,
por pressuposto, urgente, na
medida em que há real risco de

iminente apagamento de todos
os dados que porventura impliquem o Presidente da República
em atos criminosos. Afinal, se o
presidente da República interfere na gestão de patrimônio público, que é de todos os brasileiros e usado exclusivamente em
seu prol, é direito de todos os
brasileiros conhecer os fatos",
completa o texto.
A Petrobras está no meio de
uma polêmica, por conta da alta
dos preços dos combustíveis.
Após a estatal anunciar um novo
reajuste, Bolsonaro e o presidente da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL), iniciaram uma ofensiva que resultou na renúncia do
então presidente José Mauro
Coelho - a terceira troca no governo Bolsonaro.
Também ontem, o conselho
de administração da Petrobras
confirmou a nomeação de Caio
Paes de Andrade para a presidência da companhia. Ele foi
eleito também para integrar o
colegiado, pré-condição para
que passe a chefiar a estatal.

Conselho da Petrobras confirma
Paes de Andrade para presidência

NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

O conselho de administração
da Petrobras confirmou ontem a
nomeação de Caio Paes de Andrade para a presidência da
companhia. Ele foi eleito também para integrar o colegiado,
pré-condição para que passe a
chefiar a estatal.
Com o resultado, Paes de Andrade está apto a tomar posse na
empresa. Petroleiros, porém,
ainda tentam barrar a nomeação e, ontem, anunciaram denúncia à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) contra a aprovação do executivo.
A nomeação para presidente
teve votos contrários de três
conselheiros: Francisco Petros,
Marcelo Mesquita e a represen-

tante dos empregados, Rosângela Buzanelli. Presidente do
comitê que avalia os currículos
dos indicados, Petros já havia
votado pela rejeição do nome na
última sexta-feira.
Na reunião de sexta-feira, o
conselheiro disse que o currículo de Paes de Andrade está
"muito aquém das necessidades
de governança e gestão da Petrobras". Assim como os sindicatos, Petros alega que Paes de
Andrade não cumpre os requisitos estabelecidos pelo estatuto
da companhia.
Baseado na Lei das Estatais, o
estatuto exige formação acadêmica compatível e experiência
de dez anos em empresas do
mesmo setor ou de porte semelhante ao da Petrobras. Paes de

Andrade é formado em comunicação social e fez carreira em
uma empresa de tecnologia.
"A experiência mais constante no tempo e relevante do
ponto de vista da formação de
conhecimento gerencial do
candidato foi realizado em empresas cuja complexidade é
substancialmente menor que a
da Petrobras", afirmou Petros,
em seu voto.
Na reunião, a área de Recursos Humanos da Petrobras defendeu que a regra "é flexível e
permite a interpretação de que,
embora seja desejável que a experiência seja no negócio ou em
área correlata, não é mandatório,
sendo o critério atendido com a
comprovação dos dez anos de
experiência em liderança".
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Demanda por bens industriais
cresce 0,9% de março pra abril
ALANA GANDRA/ABRASIL
O Indicador de Consumo
Aparente de Bens Industriais,
divulgado ontem pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), registrou alta de 0,9%
em abril deste ano, na comparação com o mês anterior. Entre os
componentes do consumo aparente, a produção interna destinada ao mercado nacional, denominada bens nacionais, cresceu 0,2%, enquanto as importações de bens industriais cresceram 3,3% no mesmo mês.
“No trimestre móvel, o indicador avançou 0,2% na margem, com queda de 0,3% na
produção de bens nacionais e
redução de 0,4% nas importações de bens industriais”, indica a pesquisa, elaborada por
Leonardo Mello de Carvalho,
técnico de Planejamento e Pes-

Com base nessa interpretação, os outros três membros do
comitê, Luiz Henrique Caroli,
Ana Silvia Matte e Tales Bronzato, disseram não ver vedações à
nomeação de Paes de Andrade.
Pouco antes da reunião desta
segunda, sindicatos de petroleiros promoveram manifestação
em frente a um dos edifícios usados pela estatal no centro do Rio
de Janeiro. Eles veem a nomeação como parte de um esforço
para privatizar a companhia.
Como parte da estratégia para vetar o executivo, a Anapetro
(Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da
Petrobras) a pedir à CVM investigação sobre possíveis irregularidades no processo de análise
do nome.

quisa da Diretoria de Estudos e
Políticas Macroeconômicas
(Dimac) do Instituto.
Na comparação com abril do
ano passado, a demanda interna por bens industriais caiu
3,7%. Com isso, o trimestre móvel registrou queda de 5% em
relação ao mesmo período de
2021. No acumulado em 12 meses com fim em abril, a demanda interna cresceu 1,7% e as importações de bens industriais
avançaram 18,7%, enquanto a
produção industrial, medida
pela Pesquisa Industrial Mensal
de Produção Física (PIM-PF),
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulou queda de 0,3%.
GRANDES CATEGORIAS
De acordo com o Ipea, nas
grandes categorias econômicas,
o crescimento em abril foi disse-

minado. Com exceção da demanda por bens de capital, que
recuou 3,3% na margem, todos
os demais segmentos tiveram
crescimento, destacando bens
de consumo duráveis e semi e
não duráveis, que subiram 3,5%
e 1,2% sobre março, respectivamente. O trimestre móvel encerrado em abril teve desempenho
heterogêneo, com destaque
também para a demanda por
bens de consumo semi e não
duráveis (alta de 2,1%), destacou Carvalho.
No que se refere às classes de
produção, a demanda interna
por bens da indústria de transformação evoluiu 0,9% em abril
sobre março. Já a indústria extrativa mineral caiu 1,6% na
margem e 8,2% no trimestre móvel. No acumulado em doze meses, as indústrias extrativas subiram 19,6%.

Confiança da
construção
sobe 1,2 ponto
em junho
O Índice de Confiança da
Construção (ICST), medido
pela Fundação Getulio Vargas
(FGV), teve alta de 1,2 ponto de
maio para junho deste ano. O
crescimento veio depois de
uma queda de 1,4 ponto, na
passagem de abril para maio.
Com isso, o indicador chegou
a 97,5 pontos, em uma escala
de 0 a 200 pontos.
Os dois subíndices que
compõem o ICST tiveram alta.
O Índice da Situação Atual,
que mede a confiança do empresário da construção no presente, subiu 1,4 ponto e chegou a 93,9 pontos.
Já o Índice de Expectativas,
que mede a confiança do empresariado da construção no
futuro, aumentou 0,9 ponto e
atingiu 101,2 pontos.
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País/São Paulo

INVERNO: Sol com nevoeiro pela manhã.
As nuvens continuam furante a tarde.

CENSO

ICMS

Cai liminar que obrigava IBGE
a incluir orientação sexual

Com lei federal, São
Paulo reduz imposto
sobre a gasolina
DANIEL MELLO/ABRASIL

LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

O

presidente do TRF-1
(Tribunal Regional
Federal da 1ª Região),
desembargador José Amilcar
Machado, suspendeu a decisão
liminar da Justiça Federal do
Acre que havia determinado a
inclusão de perguntas sobre
orientação sexual e identidade
de gênero nos questionários do
Censo Demográfico 2022.
A medida gera alívio para o
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), que é
responsável pelo Censo e havia
ingressado com recurso contra a
liminar.
A decisão do TRF-1 é de sexta-feira passada, mas foi divulgada pelo instituto ontem.
Ao longo deste mês, o IBGE
argumentou que não teria tempo hábil nem orçamento suficiente para fazer o acréscimo das
perguntas de forma adequada
no levantamento. O início da coleta das informações do Censo
está previsto para 1º de agosto.
A Justiça Federal do Acre havia determinado no dia 3 de junho a inclusão das perguntas,
após acolher pedido do MPF
(Ministério Público Federal).
Pela decisão, o IBGE teria 30
dias para comunicar as providências tomadas para cumprir a
medida.
O instituto, por outro lado,

avaliou que o acréscimo poderia
resultar em um novo adiamento
do Censo, o terceiro consecutivo. A pesquisa já foi cancelada
em 2020 e 2021.
Na avaliação do IBGE, a inclusão das perguntas geraria
"impacto econômico severo",
aumentando os custos do Censo
além do seu orçamento, estimado em R$ 2,3 bilhões.
O órgão também já afirmou
que, em razão da metodologia, o
Censo "não é a pesquisa adequada para sondagem ou investigação de identidade de gênero
e orientação sexual".
"A metodologia de captação
das informações do Censo permite que um morador possa responder por ele e pelos demais
residentes do domicílio", disse o
IBGE em março.
"Pelo caráter sensível e privado da informação, as perguntas sobre a orientação sexual de um determinado morador só podem ser respondidas
por ele mesmo", completou na
ocasião.
Nesta segunda, o IBGE relatou em nota que "só vai se manifestar sobre a suspensão da liminar da Justiça Federal do Acre
depois que a AGU (AdvocaciaGeral da União) tiver sido intimada e examinado a decisão".
Para o presidente do TRF-1,
José Amilcar Machado, "ficou
demonstrada" a impossibilida-

de de implementação das perguntas no Censo até agosto.
"A presente decisão está adstrita a aspectos gerenciais e temporais, uma vez que o início do
Censo está às portas, e sua não
ocorrência, como assinalado,
acarretaria mais males do que
benefícios à população", escreveu o magistrado.
"No entanto, nada obsta, ou
melhor, é imprescindível que,
com um planejamento prévio,
essas perguntas sejam inseridas
nos Censos dos anos vindouros,
ou mesmo em análises e prospecções específicas sobre o tema", completou.
Responsável por pedir a inclusão dos campos sobre orientação sexual e identidade de gênero nos questionários, o MPF
avaliou neste mês que as informações seriam importantes para subsidiar políticas públicas
mais eficientes com foco na população LGBTQIA+.
Segundo a decisão de Machado, do TRF-1, "a coleta de dados
com informações obtidas sem o
respectivo respaldo técnico metodológico" poderia gerar "política pública inconsistente ou até
mesmo equivocada para a população LGBTQIA+".
O IBGE já relatou que esses
quesitos estão previstos nas
análises de outras pesquisas
realizadas pela instituição.
Após o início da polêmica, o

órgão divulgou em maio um levantamento inédito sobre orientação sexual.
De acordo com esse estudo,
94,8% das pessoas de 18 anos ou
mais no país se declaram heterossexuais. Entre os entrevistados, 1,8% se disse homossexual
(1,13%) ou bissexual (0,69%).
A pesquisa, porém, foi vista
por especialistas como frágil por
ignorar a sexualidade de pessoas transgênero e promover
um reforço simbólico da heterossexualidade como padrão.
IMPORTÂNCIA
O Censo costuma ser feito a
cada dez anos. Inicialmente, a
nova edição estava prevista para
2020, mas não foi realizada devido à pandemia de coronavírus,
que provocou restrições ao deslocamento de pessoas.
Em 2021, o que acabou inviabilizando novamente o estudo
foi o corte de recursos destinados por parte do governo federal. A verba para 2022 foi liberada após o STF (Supremo Tribunal Federal) ser acionado.
Na prática, os dados apurados funcionam como base para
uma série de políticas públicas e
decisões de investimento de
empresas. As informações balizam, por exemplo, os repasses
do FPM (Fundo de Participação
dos Municípios), fonte de recursos para as prefeituras.

INFRAÇÃO

A bancada do PT do Senado
enviou ontem um ofício ao ministro da Justiça, Anderson Torres, cobrando providências para
a insistência do presidente Jair
Bolsonaro (PL) em dirigir moto
sem capacete.
Em suas motociatas, o chefe
do Executivo não usa o equipamento de segurança, o que configura infração gravíssima no

Código de Trânsito Brasileiro. A
Polícia Rodoviária Federal, a
quem cabe essa fiscalização, está subordinada ao Ministério da
Justiça.
Para o partido, há cerca de
um mês a postura ultrapassou o
âmbito da legislação de trânsito
para ser tornar "um ato desumano e cruel, de afronta à civilidade". No último sábado passado,
completou-se um mês da morte
de Genivaldo de Jesus Santos,

asfixiado com gás de pimenta,
após ser abordado pela Polícia
Rodoviária Federal por pilotar
sem capacete.
"É simbólico perceber que esta infração, que é cometida reiterada vezes pelo presidente, foi
novamente praticada dois dias
antes de completar um mês da
morte violenta de Genivaldo.
Enquanto ao presidente Bolsonaro a desobediência da lei nem
ao menos resulta em uma abor-

dagem, a mesma infração cometida por Genivaldo lhe custa a
vida", subscrevem os senadores
no documento.
A última motociata de Bolsonaro foi na quinta-feira passada
em Caruaru (PE), novamente
sem capacete.
Pelo Código de Trânsito, dirigir sem o equipamento é infração gravíssima, passível de multa e da suspensão do direito de
dirigir.

FNDCT

Governo federal bloqueia R$ 2,5 bi
do financiamento da ciência
LUCAS MARCHESINI/FOLHAPRESS
O governo federal bloqueou
R$ 2,5 bilhões do FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), o
que representa 56% do total dos
recursos disponíveis no fundo.
O corte determinado pelo governo federal é necessário para
acomodar no teto de gastos possíveis despesas extras que estão
sendo estudadas pela gestão do
presidente Jair Bolsonaro (PL).
O FNDCT tem R$ 4,5 bilhões
disponíveis para 2022, mas o governo federal já avisou que não
repassará R$ 2,5 bilhões. Na prática, isso significa que o FNDCT
até pode empenhar o recurso,

LEI FEDERAL
A redução das alíquotas do
ICMS atende à Lei Complementar Federal 94, de 2022,
aprovada na quarta-feira passada. Pelo texto, que foi sancionado pelo presidente da
República, os valores máximos de imposto que podem

EDUCAÇÃO E SAÚDE
A redução das receitas provocará, segundo o governador, uma diminuição dos gastos em saúde, educação e tecnologia no estado. “A conta é
muito simples: nós temos um
orçamento vinculado de 30%
[do ICMS] para educação, 12%
para saúde”, detalhou sobre
como o imposto é investido
obrigatoriamente no estado. O
ICMS financia ainda as universidades estaduais e a Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado (Fapesp).
De acordo com Garcia, a redução nas alíquotas provocará
cortes proporcionais no orçamento dessas áreas. “Quando
você reduz o ICMS, que estamos estimando em mais de R$
4 bilhões só em relação à gasolina, você tira R$ 1,2 bilhão da
educação, R$ 600 milhões da
saúde, e assim sucessivamente”, destacou.
O presidente Jair Bolsonaro,
ao sancionar a lei federal, vetou
o artigo que previa aos estados
a compensação, pela União,
das perdas de receitas provocadas pela nova legislação.

FAVELAS

PT cobra ministro por motociatas
de Bolsonaro sem capacete
JULIANA BRAGA/FOLHAPRESS

O governo de São Paulo
anunciou ontem a redução da
alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis. O valor da tributação passou de 25% para 18%. A estimativa é que a medida provoque queda de R$ 4,4 bilhões na
arrecadação do estado.
Segundo o governador Rodrigo Garcia, a diminuição do
imposto pode provocar redução de R$ 0,48 no preço da gasolina ao consumidor. De
acordo com ele, o preço médio
no estado, atualmente, é de R$
6,97 e poderá ficar em R$ 6,50,
se houver o repasse integral da
renúncia fiscal aos valores cobrados nas bombas.
O Procon de São Paulo deverá divulgar a composição
do preço dos combustíveis no
estado para incentivar os postos e distribuidoras a repassar
o corte do imposto para os
preços cobrados do consumidor final.

ser cobrados sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes coletivos
ficaram entre 17% e 18%. Esses
itens passaram a ser considerados essenciais para fins de
tributação.

mas não terá dinheiro para fazer
o pagamento neste ano.
O empenho é a primeira etapa de qualquer gasto orçamentário e funciona como uma reserva da verba para um gasto específico.
O corte foi revelado pelo jornal O Globo e confirmado pela
reportagem em consulta aos dados orçamentários disponibilizados pelo Senado Federal no
Siga, portal que reúne informações da administração financeira da União. O MCTI (Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação) não se pronunciou sobre o
assunto até o momento.
A SBPC (Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência) cri-

ticou a decisão do governo federal. "O corte em si é ultrajante e
coloca em risco todo o sistema
de pesquisa científica e tecnológica do País", apontou em nota
aberta. Para a organização, "a
ciência se tornou alvo preferencial do governo federal, impondo ao setor uma restrição orçamentária sem paralelo no Poder
Executivo".
O FNDCT é composto por 17
fundos setoriais. Deles, seis tiveram o orçamento completamente zerado com a decisão. Os
fundos que ficaram sem recursos financiam iniciativas voltadas para a Amazônia e projetos
aquaviárias, de biotecnologia,
informática e automação, para

pequenas e médias empresas do
setor mineral e de transportes.
Uma lei aprovada no ano passado proibia o corte de gastos no
FNDCT. Assim, para conseguir
fazer o corte, o governo federal
encontrou um outro método,
que é o de declarar indisponível
parte dos recursos. Com isso, fica mais difícil questionar juridicamente o corte porque do ponto de vista orçamentário os recursos estão disponíveis, mas
não do ponto de vista financeiro.
O bloqueio dos recursos fez
com que o orçamento do
FNDCT para 2022 seja 45% menor do que em 2021, quando a
lei que proibia os cortes no fundo ainda não estava em vigor.

Nota
PSB PREVÊ ATÉ 10 DE JULHO DECIDIR SOBRE
ALIANÇAS COM PETISTAS NO RS E SP
O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, disse, em entrevista ao
jornal Valor Econômico publicada ontem que as negociações com o
PT em São Paulo e Rio Grande do Sul devem ter um desfecho até o
dia 10 de julho. "O erro foi ter dado prazo (para definir os palanques
com o PT). Prazo a gente só dá para os outros, não para a gente
mesmo. Quem dizia isso era o doutor Arraes (ex-governador Miguel
Arraes), porque o tempo da política nunca é o tempo que a gente
imagina que pode ser". Eu acredito que até dia 8 ou 10 de julho
tudo isso esteja resolvido. Onde não for (resolvido), cada um vai

seguir sua vida." Nos dois estados as siglas não abrem mão de
candidatura própria. Em São Paulo o imbróglio acontece entre as précandidaturas do ex-governador Márcio França (PSB) e do ex-prefeito
da capital paulista Fernando Haddad (PT). Já no Rio Grande do Sul, o
impasse é protagonizado pelo ex-deputado Beto Albuquerque (PSB) e
o deputado estadual Edegar Pretto (PT). Durante a entrevista ao
Valor, Siqueira rechaçou a possibilidade, levantada pelo próprio précandidato do partido no estado, do PSB compor com o PDT de Ciro
Gomes. "Se o Beto conseguir uma aliança e quiser ser candidato,
com o PT ou sem o PT, ele será. Mas precisa ter uma aliança. O Beto
pode ser candidato, mas o palanque do PSB, de Norte a Sul, de Leste
a Oeste, é um só: é Lula e Alckmin. Não tem Ciro."

Livro narra dramas e
conquistas de alunos
LAURA MATTOS/FOLHAPRESS
"Professor, eu só tenho o espaço da cama", disse uma garota de uma favela de São Paulo
em uma aula online de educação física, em 2020. "Então vamos fazer alongamento na cama!", respondeu o educador,
que também teve alunos pulando amarelinha na ponta dos pés
para não acordar o pai, que dormia ao lado, ou se exercitando
na viela enquanto a mãe limpava a casa. Vivências do ensino a
distância para crianças e jovens
de realidades altamente vulneráveis fazem parte de uma nova
publicação do ateliescola acaia,
escola que oferece gratuitamente educação de vanguarda a moradores de favelas da Vila Leopoldina (zona oeste).
"Cadernos Acaia - Desassossego/Pandemia" (Letra da Cidade) traz textos de educadores
do ensino infantil e do fundamental com relatos das mais
complexas dificuldades, mas
também de muitas experiências
que deram certo no cenário
inóspito do fechamento das escolas para conter a pandemia
de coronavírus.
Na lista dos percalços está a
falta de espaço nas casas para a
realização de atividades. Crianças e jovens buscavam um cantinho em suas moradias apertadas, que podia ser entre o fogão
e a geladeira ou atrás do sofá,
para fazer lição ou assistir às aulas no WhatsApp.
O aplicativo de mensagens,
aliás, foi a mais importante ferramenta tecnológica para esses
estudantes, a maioria deles sem
computador em casa, com
acesso a apenas um aparelho
celular, utilizado por toda a família. Esse foi também o meio
mais fácil de manter proximidade com os familiares, muitos
deles com pouco ou nenhum
domínio da escrita, que se comunicavam com a escola por
áudios. A educadora Karina
Santos da Silva relata no livro a
experiência de alfabetizar pelo
WhatsApp. Para que isso fosse
possível, cada turma do 1º ano,
que tem cerca de 20 alunos, foi
dividida em nove grupos. As famílias foram consultadas logo
no início da pandemia para in-

formar em quais dias e horários
as crianças poderiam ter o
acompanhamento de um adulto, e as aulas foram agendadas a
partir desse mapeamento.
Três vezes por semana, ligações eram feitas com dois ou
três alunos, e os que tinham
maior dificuldade recebiam
atendimento individual. Nesse
processo, até familiares adultos
que acompanhavam as crianças acabaram se alfabetizando
também. Para estudantes a partir do 5º ano, a escola comprou
computadores, roteadores e
pacote de dados. Buscando soluções para dar início ao ensino
remoto para crianças com pouco ou nenhum acesso à internet, o ateliescola chegou a cogitar a instalação de redes sem fio
nas favelas. A ideia, no entanto,
foi abandonada, narra o livro,
em razão do risco de indispor
as famílias dos alunos com os
traficantes, que controlam as
conexões clandestinas nas comunidades.
Não só a relação com o tráfico de drogas, mas a violência
doméstica e policial, a fome e o
abandono estão na rotina das
comunidades dos alunos atendidos pelo ateliescola acaia,
que existe formalmente como
escola desde 2017, mas surgiu
como projeto social duas décadas antes.
Em 1997, a artista plástica
Elisa Bracher montou na Vila
Leopoldina o seu ateliê, e lá começou a oferecer oficinas para
crianças das favelas próximas. A
primeira delas foi de marcenaria, que conectou o trabalho da
artista aos saberes das famílias
do local, muitas das quais fabricavam caixas de verduras para
vender na Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de SP). O
projeto deu origem, em 2001, ao
Instituto Acaia, de oficinas e
orientação para crianças e jovens no contraturno da escola,
que tinha apoio e financiamento dos pais de Elisa, o banqueiro
Fernão Bracher (1935-2019) e a
educadora Sonia Maria Sawaya
Botelho Bracher (1936-2015),
uma das fundadoras do Vera
Cruz, renomado colégio da elite
econômica de SP e referência
em educação inovadora.
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O presidente do PSDB-RJ,
Rodrigo Maia, afirmou que a insistência do prefeito do Rio de
Janeiro, Eduardo Paes (PSD),
em manter a pré-candidatura
de Felipe Santa Cruz (PSD) ao
governo estadual beneficia a
reeleição de Cláudio Castro
(PL), nome do presidente Jair
Bolsonaro na disputa.
Maia também defendeu a
provável aliança do PSDB com
o deputado federal Marcelo
Freixo (PSB) durante o Brazil
Forum UK, em Oxford, na Inglaterra. O pai do secretário de Projetos e Ações Especiais de São
Paulo, o vereador César Maia
(PSDB-RJ), é cotado para assumir a vice na chapa.
"Se a candidatura do Felipe
for viável, ótimo. Mas, nesse
momento, tudo que ela tem de
voto, ela só tira do Marcelo e
não tira do Cláudio. Então é
uma candidatura que está a serviço do governador. Querendo
ele ou não, é isso que está acontecendo", afirmou Maia no domingo passado.
A fala do tucano expõe, de
forma velada, comentários feitos nos bastidores da política
fluminense, de que Paes deseja a reeleição de Castro sem se
vincular à sua candidatura. O
prefeito estaria de olho na eleição ao governo de 2026, na
qual o governador não poderia
tentar nova reeleição pelas leis
eleitorais.
Paes vem resistindo a uma
aliança com Freixo. Ele também
esfriou um acordo firmado em
fevereiro com o PDT, por decidir manter a pré-candidatura de
Santa Cruz em vez de apoiar o
ex-prefeito de Niterói Rodrigo
Neves (PDT), atualmente mais
bem colocado nas pesquisas
eleitorais.
Maia afirmou que o ex-presidente da OAB poderia ser uma
opção caso apresentasse viabilidade eleitoral. Na última pesquisa do Datafolha, divulgada
em abril, ele aparece com 3%.
Freixo e Castro lideram com
22% e 18%, respectivamente, no
cenário mais provável.
"O Felipe está fazendo comerciais. Quem sabe na pesquisa do Datafolha que vai sair
no final do mês se ele não aparece numa situação melhor e a
gente fala: 'Pode ser um caminho que jogue o Freixo mais
para a esquerda, na origem
dele, e a gente consiga ocupar'", disse o tucano.
Santa Cruz afirmou que
acredita ser o único a poder impedir a reeleição de Cláudio
Castro.
"Queremos o apoio do PSDB
e vamos demonstrar ao deputado Rodrigo Maia que a nossa
campanha é a única capaz de
impedir a reeleição de Claudio
Castro. Aliás, todos sabem que o
Palácio Guanabara busca polarizar com Freixo para reeditar o
segundo turno de 2016, em que
Crivella se elegeu para a infelicidade do povo carioca", disse o
pré-candidato do PSD.
Maia explicou a aliança
com Freixo como uma forma
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Maia diz que Paes
beneficia candidato
de Bolsonaro no RJ
ITALO NOGUEIRA/FOLHAPRESS

INVERNO: Sol com poucas nuvens. Não chove. Manhã

de quebrar um ciclo, segundo
ele, iniciado em 1998 com a
eleição de Anthony Garotinho
(hoje na União Brasil) ao governo estadual.
"Nós temos um ciclo no Rio
de Janeiro que vem desde 1998
com Garotinho, que é esse ciclo
que estamos vendo. Como rompe com esse ciclo? César Maia
tentou em 1998 e não conseguiu. Eduardo Paes tentou em
2018 e não conseguiu. O governador Wilson (Witzel) que parecia ser uma renovação, era mais
desse ciclo do que todos nós
imaginávamos", disse ele.
"Não é questão de quero,
gosto, admiro todas as ideias
do deputado Marcelo Freixo.
Mas ele é um bom cara do diálogo. Está tentando caminhar
para ampliar a base dele. Ele
sabe que, na base dele, tem
muita dificuldade de ganhar a
eleição."
Maia não explicou de que
forma caracterizaria esse ciclo,
cujo período inclui Rosinha Garotinho (2003-2006), Sérgio Cabral (2007-2014) e Luiz Fernando Pezão (2014-2018). Ele mencionou a atuação de milícias no
estado como um dos pontos a
serem atacados.
"Eu não posso olhar o meu
estado onde as milícias estão tomando conta das instituições
todas. Como muda esse ciclo no
Rio de Janeiro? Todo mundo
que ganhou dinheiro e investiu
no Rio saiu. Só ficou petróleo e
serviço público. Não sobrou
muita coisa no Rio de Janeiro
por questões óbvias. Como
reorganiza? Precisa primeiro
quebrar esse ciclo que começa
em 1998", afirmou ele.
Secretário da gestão do governador de São Paulo, Rodrigo
Garcia (PSDB), pré-candidato à
reeleição, Maia diferenciou o
cenário eleitoral fluminense do
paulista.
"Diferente de São Paulo, onde tem um governador que está
fora da polarização, então tem
um espaço para que ele organize o processo eleitoral, no Rio, o
governador é do bolsonarismo.
Então só vai ter uma outra oportunidade aqui que é a vaga do
Freixo. Por isso acho que essas
alianças são possíveis."
O tucano também comentou
as dificuldades para a terceira
via se viabilizar eleitoralmente.
Para ele, falta clareza em relação ao projeto que ela busca representar.
"Lula tem 15% dos votos
que é nosso (da centro-direita). A nossa chance era empurrar o Bolsonaro para a extrema
direita e entrar nesse eleitor
com um projeto. O que ainda
falta para a Simone (Tebet),
faltou para o Doria, e falta para
todos nós, é compreender o
que nós somos e o que queremos representar para o futuro.
Porque não ser Lula nem Bolsonaro, não é nada. Só isso é
pouco", afirmou ele.
"Temos que ajudar nesse debate com a Simone a propor algo, mesmo que a gente não vá
para o segundo turno, para que
o presidente Lula possa agregar
nossas propostas."

Nota
METADE DA POPULAÇÃO AINDA NÃO
TOMOU 2ª DOSE DE REFORÇO NO RIO
A população do Rio de Janeiro não aderiu em massa à dose
de reforço da vacina contra a Covid-19. Segundo os dados do
painel da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entre as
pessoas com 50 anos ou mais, apenas 47% tomaram a
segunda dose de reforço. O primeiro reforço atingiu 70,3% dos
adultos, a partir dos 18 anos, sendo mais prevalente conforme
a idade aumenta. A população com 40 anos ou mais da cidade
começou a receber a segunda dose de reforço na terça-feira
passada e, até o momento, apenas 10% das pessoas nessa
faixa compareceram aos postos. O primeiro reforço foi
recebido por 68% dessa faixa etária. A faixa que mais aderiu
à segunda dose de reforço foi a que tem de 70 a 74 anos,
com 63% de vacinados com as quatro doses. O primeiro
reforço chegou a 94%. Na faixa de 65 a 69 anos, o segundo
reforço está em 58% e o primeiro em 96%. Na população
mais jovem, apenas 55% entre 30 e 39 anos receberam o
primeiro reforço, proporção que cai para 47% em 20 e 29
anos e para 26% dos adolescentes de 12 a 19 anos. No painel
da Secretaria de Estado de Saúde (SES), não consta o
acompanhamento da aplicação da segunda dose de reforço.

Europeias buscam garantir
abordo após decisão nos EUA
MAYARA PAIXÃO/FOLHAPRESS

M

ulheres da França
podem realizar o
aborto legal no
país há quase cinco décadas,
mas agora querem dar um passo
além. Em reação à suspensão do
direito constitucional à interrupção voluntária da gravidez
nos EUA, elas almejam inscrever
esse direito na Constituição, um
movimento que está longe de
ser simples.
Após a decisão da Suprema
Corte americana, Aurore Bergé,
líder do Renascimento -partido
do presidente Emmanuel Macron- na Assembleia Nacional,
anunciou no sábado passado
que apresentaria um projeto
para incluir na Carta francesa
um dispositivo que torne impossível privar alguém do direito ao aborto.
A proposta, afirmou Bergé, é
também uma resposta ao crescimento da ultradireita no Legislativo francês -o Reunião Nacional, de Marine Le Pen, tornou-se
a terceira maior força política na
mais recente eleição.
A mudança exigiria que as
duas Casas do Parlamento concordassem com a ideia ou que o
projeto fosse submetido a um re-

ferendo popular -algo mais raro.
Alas da esquerda, hoje a principal força de oposição, são favoráveis, e o governo também manifestou apoio por meio da primeira-ministra Élisabeth Borne.
Caso avance, a proposta poderia ser o primeiro teste ao governo de Macron, que perdeu
maioria absoluta no Legislativo.
"Por todas as mulheres, devemos
gravar essa conquista em pedra;
o Parlamento deve apoiar amplamente esse texto", escreveu
Borne, segunda mulher a ocupar
o cargo na história do país.
Assim como em outras nações
da Europa Ocidental, a França
tem visto a aprovação popular ao
aborto desidratar. Cerca de 81%
diziam apoiar esse direito no ano
passado, segundo o instituto Ipsos, número que chegava a 90%
em 2014. Ainda assim, a cifra supera a de muitos países, como os
da América Latina.
Entre os europeus, 40 legalizaram o procedimento a pedido
da gestante. Outros dois -GrãBretanha e Finlândia- atrelaram
o direito a questões sociais e
econômicas, como análise da
quantidade de filhos e do perfil
financeiro. E cinco -Andorra,
Liechtenstein, Malta, Mônaco e
Polônia- não permitem em ne-

nhum caso ou apenas quando a
mulher foi estuprada ou há risco
à saúde, assim como no Brasil.
Na Escócia, onde a prática é
legal até a 24ª semana de gravidez -mas precisa ser aprovada
por dois médicos-, a primeiraministra Nicola Sturgeon admitiu que a decisão da Justiça nos
EUA, que chamou de "catastrófica", fortaleceu a posição de seu
governo em apoio à criação de
zonas-tampão livres de protestos ao redor de clínicas que realizam aborto ou dão instruções
sobre direitos reprodutivos.
A proposta foi apresentada
ao Parlamento escocês em maio
para impedir que grupos antiaborto coajam mulheres em
busca do procedimento. Sturgeon, porém, mostrava-se reticente em apoiá-la e argumentava que ela poderia ferir a liberdade de expressão, uma vez que
proíbe protestos em alguns locais públicos.
"Vivemos em uma democracia, e as pessoas são livres para ter
opiniões diferentes sobre o aborto, mas o que nenhum de nós é livre para fazer é impedir o direito
das mulheres de ter acesso à saúde por meio de assédio e intimidação", disse a primeira-ministra
em um vídeo divulgado ontem.

Na Alemanha, as discussões
nos EUA, intensificadas desde
que o vazamento de um rascunho de decisão da Suprema Corte sinalizou que os magistrados
derrubariam o direito constitucional ao aborto, deram argumento a parlamentares que votaram na última semana para
derrubar uma lei do período nazista que proibia médicos de divulgarem e forneceram informações sobre o procedimento.
A ministra do Interior, Nancy
Faeser, celebrou a decisão, uma
medida "em prol da segurança
das mulheres e contra o paternalismo e a estigmatização". O
aborto no país é legal até a 12ª
semana de gravidez, mas apenas
se a mulher se consultar com um
conselheiro social sobre a decisão. Aquelas que realizarem o
procedimento sem cumprir o
trâmite podem receber pena de
até três anos de prisão.
Do lado da ultradireita, a interpretação é a de que a mudança nos EUA, outrora referência
em termos de direitos reprodutivos, pode se refletir na Europa.
Para a deputada alemã Beatrix
von Storch, do radical AfD, "a Suprema Corte envia um sinal de
esperança para o nascituro, e isso irradia para todo o Ocidente".

EQUADOR

Lasso reduz preço de combustíveis,
mas não consegue conter protestos
O presidente do Equador,
Guillermo Lasso, reduziu o preço dos combustíveis, questão
que detonou a onda de 15 dias
de protestos no país e deixou ao
menos sete mortos. Mas a decisão não arrefeceu os atos, que
seguem com bloqueios em estradas, deixando a produção de
petróleo em situação crítica.
"Esta decisão é insuficiente, é
insensível", afirmou a poderosa
Conaie (Confederação das Nacionalidades Indígenas do
Equador), depois de Lasso
anunciar, na noite de domingo
passado, uma redução de US$
0,10, levando o preço do diesel a
US$ 1,80, e o da gasolina, a US$

2,45. Os manifestantes, no entanto, exigem que o governo reduza os preços a US$ 1,50 para o
galão de diesel e US$ 2,10 para o
de gasolina comum.
A decisão do Executivo "não se
solidariza com a situação de pobreza enfrentada por milhões de
famílias", afirmou ontem a Conaie, em comunicado assinado
por seu líder, Leónidas Iza, acrescentando que "a luta não para (...)
e que o protesto ainda está em vigor". A entidade também analisa
se aceita conversar com a equipe
da Presidência depois de um primeiro contato no sábado.
Lasso, no poder há um ano,
está encurralado pelas manifes-

tações e pela oposição, que discute sua possível destituição. Os
bloqueios nas estradas e a
apreensão de mais de mil poços
deixaram o setor de petróleo,
principal bem de exportação do
Equador, em crise. Se as manifestações continuarem, o país
pode parar de produzir o item
nas próximas 48 horas, segundo
o governo, que registrou perdas
de US$ 500 milhões no setor estatal petrolífero e no privado de
flores, laticínios, turismo e outros negócios.
Além da redução no preço dos
combustíveis, o líder equatoriano também retirou medidas de
segurança impostas para conter
os protestos e anunciou a oferta
de fertilizantes subsidiados e o
perdão de dívidas. No Twitter,
Lasso disse que as medidas
anunciadas custarão, ao todo,
US$ 600 milhões (R$ 3,1 bilhões).
Em paralelo, o Congresso debateu, pelo segundo dia consecutivo, a possibilidade de destituir Lasso, que um setor da opo-

sição considera responsável pela
crise política que afeta o país desde 13 de junho, com atos e bloqueios quase diários. Após sete
horas de deliberações no domingo, a sessão foi adiada para esta
terça. Vinte deputados ainda
pretendiam falar de um total de
84 inscritos para discursar.
A bancada do União pela Esperança, partido ligado ao expresidente socialista Rafael Correa, convocou o debate contra
Lasso, que vê a pressão social
como uma tentativa de golpe.
Para que a destituição ocorra,
são necessários 92 dos 137 votos
possíveis no Congresso, no qual
a oposição tem maioria, mas está fragmentada. Após a conclusão dos debates, os deputados
terão até 72 horas para votar.
Quase 14 mil indígenas protestam em todo o país para exigir medidas que aliviem a pobreza em suas terras agrícolas, e
quase 10 mil manifestantes saíram de suas cidades de origem
para viajar até a capital.

Nota
CÚPULA DA OTAN DEVE ELEVAR EFETIVO MILITAR
NO LESTE EUROPEU E MUDA TOM COM A RÚSSIA
A cúpula da Otan em Madri hoje e amanhã deve assinalar
uma espécie de refundação da aliança militar ocidental diante
do prolongamento da Guerra da Ucrânia, e também marcar o
endurecimento do tom com o qual a Rússia é tratada pelos
países membros. "Esta cúpula será um ponto de virada e
várias decisões importantes serão tomadas", afirmou o
secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, em entrevista
coletiva em Bruxelas ontem. Segundo ele, o número de
soldados de prontidão na parte leste da Europa passará dos
atuais 40 mil para mais de 300 mil, caso seja necessário
responder a um possível ataque russo, num contexto em que a
invasão da Ucrânia se encaminha para o quinto mês.

