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MAIO

Dívida Pública sobe para R$ 5,7 trilhões
foram divulgados dentro do prazo, mas as estatísticas de
abril foram apresentadas com um mês de atraso por causa
da greve dos analistas do Tesouro Nacional. No mês retrasado, a DPF tinha crescido 0,45%, por causa da apropriação de juros. Apesar do resultado de maio, a DPF perma-

O baixo volume de vencimentos e a alta dos juros fizeram a Dívida Pública Federal (DPF) subir em maio. Segundo números divulgados ontem pelo Tesouro Nacional, a
DPF passou de R$ 5,59 trilhões em abril para R$ 5,702 trilhões no mês passado, alta de 2,01%. Os números de maio

CONTA

nece abaixo dos R$ 5,73 trilhões registrados em fevereiro.
O Tesouro prevê que a DPF subirá nos próximos meses.
De acordo com o Plano Anual de Financiamento (PAF),
apresentado no fim de janeiro, o estoque da DPF deve encerrar 2022 entre R$ 6 trilhões e R$ 6,4 trilhões. PÁGINA 2

PGR

DE LUZ

Imposto será
devolvido
com reajustes
menores

Turma de Aras terá que decidir
sobre investigação de Bolsonaro

Os consumidores de todo o
país terão desconto na tarifa de
energia elétrica para atender o
que determina a lei 14.385, publicada no Diário Oficial da
União ontem. A medida atende
a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que julgou inconstitucional a cobrança de
PIS/Cofins na luz. Aprovado pela Câmara no início deste mês, o
projeto de lei com a possibilidade de devolução foi sancionado
pelo presidente Jair Bolsonaro
(PL) sem nenhum veto. A medida altera legislação anterior de
funcionamento da Aneel
(Agência Nacional de Energia
Elétrica) para permitir que a
agência reguladora devolva os
valores. A devolução deverá vir
em reajustes menores nas contas de energia. PÁGINA 3

JOSÉ CRUZ/ABRASIL

A ministra Cármen Lúcia, do STF (Supremo
Tribunal Federal), mandou a PGR (ProcuradoriaGeral da República) se manifestar sobre a abertura de uma investigação contra o presidente Jair
Bolsonaro (PL) e o ex-ministro Milton Ribeiro por
suspeitas de irregularidades no Ministério da
Educação e obstrução de Justiça. No despacho, a
ministra destaca que a manifestação da PGR deve
ocorrer diante da "gravidade do quadro narrado".
O pedido de manifestação feito à equipe de Augusto Aras (foto) é um desdobramento de uma
notícia-crime apresentada pelo deputado Israel
Batista (PSB-DF) na sexta-feira passada. Ele pediu
ao STF a abertura de uma investigação após interceptação telefônica feita pela PF (Polícia Federal)
criar suspeita de que Bolsonaro teria comunicado
Ribeiro sobre uma possível busca e apreensão na
residência do ex-ministro. PÁGINA 5

Moraes manda PGR se manifestar
sobre suposta interferência na PF
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou que a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifeste sobre
suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro
(PL) na Polícia Federal no caso que apura suspeitas
sobre o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro.
Em despacho ontem no âmbito do inquérito que já
apurava suspeitas de interferências de Bolsonaro
na PF, Moraes encaminhou à PGR um pedido do
senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

ASSASSINATO

Justiça manda
mãe de Henry
de volta
para a prisão

SÃO PAULO
ABRASIL

O Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro decidiu ontem pela
volta da pedagoga Monique
Medeiros, mãe de Henry Borel,
à prisão. Acusada pela morte
do filho, Monique estava em
prisão domiciliar desde abril
deste ano por decisão da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.
O ex-vereador Dr. Jairinho, exnamorado da pedagoga, também é réu no mesmo processo
e está preso desde 8 de abril de
2021. Em segunda instância, a
7ª Câmara Criminal do estado
acatou o recurso apresentado
pelo MP-RJ (Ministério Público
do Rio de Janeiro) no dia seguinte à ida de Monique para
casa. Agora, ela deve voltar a
uma unidade prisional -da Polícia Militar ou do Corpo de
Bombeiros, devido às ameaças
relatadas na prisão. PÁGINA 4

França já admite
desistir e apoiar
Haddad ao governo
O pré-candidato do PSB ao Governo de São Paulo, Márcio França
(foto), admitiu em reunião, na segunda-feira passada, com a cúpula
do seu partido que pode desistir da candidatura a partir de amanhã.
França aguarda uma definição de apoio do PSD, de Gilberto Kassab,
até essa data. Kassab avalia dar o apoio do PSD a França ou a Tarcísio
de Freitas (Republicanos), candidato do presidente Jair Bolsonaro
(PL) no estado. A segunda hipótese, no entanto, é a mais provável, algo que França também admitiu na reunião. A saída de França já era
aguardada para os próximos dias entre petistas. Ao desistir do Palácio dos Bandeirantes, França deve concorrer ao Senado na chapa de
Fernando Haddad (PT), com o apoio do ex-presidente Lula (PT) e do
ex-governador Geraldo Alckmin (PSB). PÁGINA 5

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: -0,17% / 100.591,41 / -172,19 / Volume: 21.090.463.550 / Quantidade: 3.363.163
Maiores Altas

Maiores Baixas

Mais Negociadas
Preço

% Oscil.

Preço

Fechamento
% Oscil. Dow Jones

%

Preço

% Oscil.

P.ACUCAR-CBDON NM

16.89

+2.86 +0.47

HAPVIDA ON NM

5.22

−5.78

−0.32

VALE ON NM

79.45

+1.79

+1.40

NASDAQ Composite

BBSEGURIDADEON NM

25.45

+2.13 +0.53

POSITIVO TECON NM

5.98

−5.38

−0.34

PETROBRAS PN N2

28.33

+1.25

+0.35

Euro STOXX 50

3.548,26 +0,02

VALE ON NM

79.45

+1.79 +1.40

VIA ON NM

2.08

−5.45

−0.12

ELETROBRAS ON N1

45.56

+0.57

+0.26

CAC 40

6.086,02 +0,64

PETROBRAS ON N2

31.31

+1.46 +0.45

AMERICANAS ON NM

13.42

−4.35

−0.61

ITAUUNIBANCOPN N1

23.32

−1.10

−0.26

FTSE 100

7.323,41 +0,90

BRASKEM PNA N1

39.50

+1.54 +0.60

ECORODOVIAS ON NM

5.75

−4.80

−0.29

PETRORIO ON NM

22.66

−0.04

−0.01

DAX 30

13.231,82 +0,35

30.946,99 -1,56
11.181,54 -2,98

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(15/6)
Poupança 3
(29/6)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
13,25% 0,92
OURO
0,65% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,5421

0,52% (mai.) EURO turismo
0,47% (mai.) Compra: 5,5760
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 28/jun Compra: 5,2173
DÓLAR comercial
R$ 307,50 Compra: 5,2643
DÓLAR turismo
Venda: 5,5428 Compra: 5,2805

Venda: 5,7560
Venda: 5,2179
Venda: 5,2649
Venda: 5,4605
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MERCADOS

Dólar sobe a R$ 5,26
e fecha no maior
valor desde fevereiro

Dívida Pública sobe 2,01%
em maio e fica em R$ 5,7 tri

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

A possibilidade de os Estados Unidos entrarem em recessão fez o mercado financeiro
ter um dia de nervosismo em
todo o planeta. O dólar subiu e
fechou no maior nível desde fevereiro. A Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) chegou a
abrir em alta, mas perdeu fôlego no meio da sessão.
O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,266,
com alta de R$ 0,032 (+0,6%).
A cotação iniciou o dia em baixa, chegando a cair para R$
5,19 na mínima do dia, por
volta das 11h, mas reverteu a
tendência durante a tarde, à
medida que o pessimismo se
consolidou no mercado internacional e local.
A moeda norte-americana
está no maior valor desde 4 de
fevereiro, quando tinha sido
vendida a R$ 5,32. Nos últimos
16 pregões, o dólar subiu em
13. A divisa acumula alta de
10,79% em junho. Em 2022, re-

SETOR

cua 5,56%.
No mercado de ações, o dia
também foi marcado pelo nervosismo. O Índice Bovespa
(Ibovespa), fechou aos 100.591
pontos, com queda de 0,17%.
Apesar da alta de ações de mineradoras e petroleiras, o indicador não resistiu à queda nas
bolsas norte-americanas.
No início do dia, o mercado
financeiro estava animado
com o alívio nas medidas de
lockdown contra a Covid-19
na China. No entanto, a divulgação de que a confiança dos
consumidores norte-americanos caiu para o menor nível
desde fevereiro de 2021 trouxe
pessimismo aos investidores,
ao reforçar a expectativa de
que os Estados Unidos podem
entrar em recessão.
No Brasil, os investidores
acompanham as negociações
para elevar o valor do Auxílio
Brasil para R$ 600. O receio do
impacto da medida sobre as
contas públicas afetou as negociações.

RURAL

Senado aprova MP
que amplia uso de
Fundo Garantidor
RAQUEL LOPES/FOLHAPRESS
O Senado aprovou ontem a
medida provisória que aumenta
o escopo de utilização do FGS
(Fundo Garantidor Solidário),
que oferece um mecanismo de
garantia para operações de crédito de produtores rurais.
Com isso, o FGS agora poderá
garantir qualquer operação financeira vinculada à atividade
empresarial rural, incluindo títulos como a Cédula de Produto
Rural e o Certificado de Recebíveis do agronegócio.
A MP foi aprovada em votação simbólica no Senado. O texto já havia passado pela Câmara
e, agora, segue para sanção do
presidente Jair Bolsonaro (PL).

O relator do projeto, senador
Acir Gurgacz (PDT-RO), argumentou que os financiamentos
da futura safra estão começando. A aprovação dessa medida
ajudará aos produtores rurais,
permitindo que possam encontrar alternativas de financiamento mais baratas devido às garantias que estão envolvidas nestas
modalidades de financiamento,
e com alcance maior -beneficiando os pequenos produtores.
"Aperfeiçoamentos no FGS
são uma alternativa para ajudar
a equacionar os problemas causados pelo endividamento dos
produtores rurais. Equacionar
esse problema é essencial para
que os produtores rurais possam
ficar habilitados”, disse o relator.

CONSUMIDORES

Empresas de viagens
são alvo da Justiça
ANA PAULA
BRANCO/FOLHAPRESS
O Ministério da Justiça e Segurança Pública abriu, na segunda-feira passada, processo
administrativo contra CVC,
Decolar.com, 123 Milhas, Max
Milhas e Viajanet.
A medida é resultado de
queixas de consumidores à Senacon (Secretaria Nacional do
Consumidor) sobre a prestação
dos serviços pelas agências de
turismo ao longo de 2020 e 2021.
As cinco investigadas apresentaram o maior número de
reclamações na plataforma
Consumidor.gov.br, durante a
pandemia, quando o setor de
turismo sofreu com restrições.
A Senacon, órgão ligado ao
Ministério da Justiça, irá apurar possíveis infrações ao Có-

digo de Defesa do Consumidor
em relação a cancelamentos,
remarcações, reembolsos e
reaproveitamento de créditos
de viagens e reservas.
Caso condenadas nos processos, as agências estão sujeitas ao pagamento de multa no
valor de até R$ 13 milhões e
outras punições.
Para o ministro da Justiça,
Anderson Torres, as investigações sobre a responsabilidade
dos problemas enfrentados
são necessárias porque "o consumidor não tem poder de escolha quanto ao real prestador, pois a agência faz todo o
meio de campo".
De acordo com o ministério, o primeiro pico de reclamações contra as agências foi a
partir de abril de 2020, com o
início das restrições.

O

baixo volume de vencimentos e a alta dos
juros fizeram a Dívida Pública Federal (DPF) subir
em maio. Segundo números divulgados ontem pelo Tesouro
Nacional, a DPF passou de R$
5,59 trilhões em abril para R$
5,702 trilhões no mês passado,
alta de 2,01%.
Os números de maio foram
divulgados dentro do prazo,
mas as estatísticas de abril foram apresentadas com um mês
de atraso por causa da greve dos
analistas do Tesouro Nacional.
No mês retrasado, a DPF tinha
crescido 0,45%, por causa da
apropriação de juros.
Apesar do resultado de maio,
a DPF permanece abaixo dos R$
5,73 trilhões registrados em fevereiro. O Tesouro prevê que a
DPF subirá nos próximos meses.
De acordo com o Plano Anual de
Financiamento (PAF), apresentado no fim de janeiro, o estoque
da DPF deve encerrar 2022 entre
R$ 6 trilhões e R$ 6,4 trilhões.
A Dívida Pública Mobiliária
(em títulos) interna (DPMFi) subiu 2,17%, passando de R$ 5,36
trilhões em abril para R$ 5,476 trilhões em maio. No mês passado,
o Tesouro emitiu R$ 65,4 bilhões
em títulos a mais do que resgatou, principalmente em papéis
prefixados (com juros fixos) e em
papéis corrigidos pela taxa Selic

SEM

(juros básicos da economia).
Além da emissão líquida,
houve a apropriação de R$ 50,81
bilhões em juros. Por meio da
apropriação de juros, o governo
reconhece, mês a mês, a correção dos juros que incide sobre
os títulos e incorpora o valor ao
estoque da dívida pública. Com
a taxa Selic (juros básicos da
economia) subindo desde agosto do ano passado, a apropriação de juros aumenta.
No mês passado, o Tesouro
emitiu R$ 86,06 bilhões em títulos da DPMFi. No entanto, os
resgates somaram R$ 20,67 bilhões, quase a totalidade em títulos corrigidos pela inflação,
que costumam vencer no segundo mês de cada trimestre.
A queda do dólar em maio
também contribuiu para diminuir o endividamento do governo. A Dívida Pública Federal externa (DPFe) caiu 1,71%, passando de R$ 230,19 bilhões em abril
para R$ 226,27 bilhões em maio.
O principal fator foi a queda de
3,87% do dólar no mês passado.
COLCHÃO
Depois de dois meses seguidos de queda, o colchão da dívida pública (reserva financeira
usada em momentos de turbulência ou de forte concentração
de vencimentos) subiu em
maio. Essa reserva passou de R$
1,037 trilhão em abril para R$
1,108 trilhão no mês passado.

Atualmente, o colchão cobre
quase um ano de vencimentos
da dívida pública. Nos próximos
12 meses, está previsto o vencimento de R$ 1,310 trilhão em títulos federais.
COMPOSIÇÃO
O baixo volume de vencimentos mudou pouco a composição
da DPF. A proporção dos papéis
corrigidos pelos juros básicos
subiu de 36,66% para 36,80%. O
PAF prevê que o indicador feche
2022 entre 38% e 42%. Esse tipo
de papel voltou a atrair o interesse dos compradores por causa
das recentes altas da Selic.
A fatia de títulos prefixados
(com rendimento definido no
momento da emissão), que vinha caindo bastante nos últimos
meses, recuperou-se e subiu de
26,96% para 27,21%. O PAF prevê que a parcela da Dívida Pública Federal corrigida por esse
indicador terminará o ano entre
24% e 28%.
O Tesouro tem lançado menos papéis prefixados, por causa
da turbulência no mercado financeiro nos últimos meses. Esses títulos têm demanda maior
em momento de estabilidade
econômica.
A fatia de títulos corrigidos
pela inflação na DPF caiu, passando de 32,03% para 31,8%. O
PAF prevê que os títulos vinculados à inflação encerrarão o
ano entre 27% e 31%.

Composto por antigos títulos
da dívida interna corrigidos em
dólar e pela dívida externa, o peso do câmbio na dívida pública
passou de 4,35% para 4,18%. A
dívida pública vinculada ao
câmbio está dentro dos limites
estabelecidos pelo PAF para o
fim de 2022, entre 3% e 7%.
DETENTORES
As instituições financeiras seguem como principais detentoras da Dívida Pública Federal interna, com 29,6% de participação no estoque. Os fundos de investimento, com 23,2%, e os fundos de pensão, com 23%, aparecem em seguida na lista de detentores da dívida.
Por causa da instabilidade
no mercado financeiro internacional, a participação dos
não residentes (estrangeiros)
caiu de 9,3% em abril para
9,1% em maio. Os demais grupos somam 15,1% de participação, segundo os dados apurados no mês.
Por meio da dívida pública,
o governo pega dinheiro emprestado dos investidores para
honrar compromissos financeiros. Em troca, comprometese a devolver os recursos depois de alguns anos, com alguma correção, que pode seguir a
taxa Selic (juros básicos da economia), a inflação, o dólar ou
ser prefixada (definida com antecedência).

CERIMÔNIA

Paes de Andrade toma posse
na presidência da Petrobras
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS
Sem cerimônia oficial, o novo
presidente da Petrobras, Caio
Paes de Andrade, assumiu o cargo ontem, informou em nota a
estatal. O executivo é o quarto
indicado pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL) a tomar posse na
companhia.
A nomeação de Paes de Andrade foi confirmada pelo conselho de administração da Petrobras na segunda-feira passada, com votos de sete dos dez
conselheiros aptos a votar. Os
outros três rejeitaram a nomeação por questionamentos
sobre sua qualificação para
ocupar o cargo.
"Caio tomou posse no Rio de
Janeiro, sede da companhia, em
agenda interna", disse a Petrobras. É o primeiro entre os quatro presidentes da Petrobras sob
Bolsonaro a não realizar uma
cerimônia de posse com presença de convidados externos.
Embora o novo presidente
da Petrobras tenha dito ao comitê interno que não recebeu

Ex-presidente da Petrobras diz que
Bolsonaro queria impor diretores
O ex-presidente da Petrobras e economista
Roberto Castello Branco disse ao blog da jornalista Ana Flor, no site G1, que recebeu pedidos do
presidente Jair Bolsonaro (PL) para indicar diretores e abaixar o preço dos combustíveis. Ele disse
que as solicitações começaram no ano passado.
Castello Branco já havia falado que possuía
mensagens no celular corporativo capazes de
incriminar o chefe do Executivo e novamente
negou comportamento criminoso ou prevaricação de sua parte. O economista disse que devolveu o telefone funcional para a Petrobras ao
deixar o cargo, em abril de 2021.

"qualquer orientação" para
mudar a política de preços dos
combustíveis, o governo espera
que ele segure novos reajustes
ao menos até as eleições presidenciais.
Para isso, o governo tenta re-

"Se conseguirem recuperar as mensagens, vai
comprovar isso, que eu não cometi crime nenhum
e não atendi o pedido do presidente", falou.
O ex-membro da Petrobras também afirmou que, caso tivesse acatado as ordens de
Bolsonaro, ele ainda estaria à frente da estatal. "Se eu tivesse feito o que o presidente queria, aí sim, quem estaria cometendo crime seria eu", disse.
Ontem, senadores pediram informações ao
Ministério de Minas e Energia a respeito do celular que Castello Branco utilizou enquanto
presidia a Petrobras.

forçar o discurso de que a estatal
precisa aprimorar a parte social
de sua pauta ESG (sigla em inglês para meio ambiente, sustentabilidade e governança).
A senha já foi dada na semana passada pelo ministro Adolfo

Sachsida (Minas e Energia), durante audiência na Comissão de
Minas e Energia da Câmara dos
Deputados. Ele defendeu que as
empresas devem "pensar na reputação da marca a longo prazo", não só a curto prazo.

Nota
GREVE DOS SERVIDORES DO BC SERÁ
MANTIDA ATÉ A PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA
Apesar de o presidente Jair Bolsonaro (PL) ter dito que o funcionalismo
público deve ficar sem reajuste salarial neste ano, os servidores do
Banco Central decidiram ontem que a greve será mantida até a
próxima segunda-feira. A data marca o prazo limite imposto pela Lei
de Responsabilidade Fiscal, que impede elevação de gasto com pessoal
nos últimos 180 dias do mandato. A categoria também prepara um
protesto virtual na segunda-feira, de acordo com o Sinal (Sindicato
Nacional dos Funcionários do Banco Central). "Faremos um ato

nacional virtual de valorização da carreira de especialista do BC,
protestando contra a falta de diálogo e contra o desrespeito por parte
do sr. Roberto Campos Neto em relação às demandas dos servidores",
disse. Segundo Fábio Faiad, presidente do Sinal, haverá uma mudança
de estratégia a partir da próxima terça-feira (5). Ele, contudo, não
antecipou detalhes. Os servidores do BC estão de braços cruzados de
forma contínua desde o dia 3 de maio, após trégua de duas semanas
da paralisação iniciada em abril. A rotina da autoridade monetária
continua comprometida, com interrupção na divulgação periódica de
indicadores importantes para o mercado financeiro, como as estatísticas
de crédito, e o cancelamento de eventos e reuniões.

Quarta-feira, 29 de junho de 2022

3

Economia
CONTA

ESCOLAS

DE LUZ

Governo vai reduzir reajustes
para ‘pagar’ imposto cobrado
O

s consumidores de todo
o país terão desconto
na tarifa de energia elétrica para atender o que determina a lei 14.385, publicada no Diário Oficial da União ontem. A medida atende a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que julgou inconstitucional a cobrança
de PIS/Cofins na luz.
Aprovado pela Câmara no início deste mês, o projeto de lei
com a possibilidade de devolução foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) sem
nenhum veto. A medida altera legislação anterior de funcionamento da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) para permitir que a agência reguladora

devolva os valores.
A devolução deverá vir em
reajustes menores nas contas de
energia. A medida já teve efeitos
em alguns reajustes. Este é o caso da Enel, que atende 7,6 milhões de unidades consumidoras em São Paulo e teve o aumento de 2022 aprovado pela
agência ontem.
Segundo detalhamento da
Aneel, no caso do cálculo das tarifas da Enel, que terá reajuste
médio de 12,04% a partir de segunda-feira, a devolução dos créditos de PIS/Cofins foi responsável por -8,7% na composição do
índice de reajuste médio da operadora de luz. Caso contrário, o
aumento seria maior, mas não foi

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

3556-3030 / 96865-1628
publicidade@diariodoacionista.com.br

informado o percentual.
Dados divulgados pela Câmara e pelo Senado dão conta de
que, dos R$ 60,3 bilhões em créditos a serem devolvidos pela
União às distribuidoras, R$ 47,6
bilhões ainda não foram restituídos aos consumidores. O restante
entrou em revisões tarifárias desde 2020, que teriam resultado em
redução média de 5% até então.
A mesma regra de redução foi
utilizada para aprovar o aumento
tarifário no Tocantins, pela Energisa, cuja redução com base na
devolução de PIS/Cofins é de 9,76
% no índice de reajuste tarifário
da distribuidora, que atende a
637 mil unidades consumidoras.
São Paulo teve ainda mais

desconto, mas conta vai subir
Em São Paulo, além do desconto
permitido pela nova legislação, a
Aneel considerou ainda a lei que
limita a cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em 18% no
estado, que passará a valer também sobre a luz.
"Também impactará o preço
final a ser pago pelo consumidor a
lei complementar 194, sancionada na última quinta-feira, que reduz a alíquota do ICMS na energia para 18%. A aplicação dessa lei
que depende dos estados contribuirá para atenuar o preço final
da energia dos consumidores da
Enel-SP em aproximadamente 10,4%", diz a agência.

RURAIS

Senado aprova
ampliação do Pronatec
O Senado aprovou ontem a
inclusão de instituições públicas prestadoras de serviços de
assistência técnica e extensão
rural no Pronatec (Programa
Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego).
O programa, criado em
2011 pelo governo federal, tem
o objetivo de aumentar o acesso ao ensino técnico e à qualificação profissional dos jovens e
adultos de baixa renda.
O texto já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados e, agora, segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro (PL).
Com a mudança, o Pronatec poderá ser executado com
a participação de entidades
privadas sem fins lucrativos e
de instituições públicas prestadoras oficiais dos serviços

de assistência técnica e extensão rural.
Essas instituições serão
submetidas às mesmas exigências impostas às entidades privadas sem fins lucrativos: a celebração de convênio ou contrato, bem como a obrigatoriedade da prestação de contas
dos recursos, conforme a legislação pertinente.
O relator do projeto, Paulo
Rocha (PT-PA), citou justificativa da autora do projeto, a exdeputada Marinha Raupp
(PMDB-RO), em seu parecer.
Ela disse que em algumas
regiões, especialmente Norte e
Nordeste, poderia ser comprometida pela falta de capilaridade das instituições de educação profissional, públicas e
privadas, incluindo as entidades do Sistema S.
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INVERNO: Sol com nuvens durante o dia.
Manhã
À noite, pancadas de chuva.

Tarde

Noite

31º

14º

85%

06:32 17:17

CASO HENRY

Justiça manda Monique de volta para cadeia
LOLA FERREIRA/UOL/FOLHAPRESS

O

Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro decidiu ontem pela volta da pedagoga Monique Medeiros (foto), mãe de Henry Borel, à
prisão. Acusada pela morte do
filho, Monique estava em prisão
domiciliar desde abril deste ano
por decisão da 2ª Vara Criminal
do Rio de Janeiro. O ex-vereador
Dr. Jairinho, ex-namorado da
pedagoga, também é réu no
mesmo processo e está preso
desde 8 de abril de 2021.
Em segunda instância, a 7ª
Câmara Criminal do estado acatou o recurso apresentado pelo

MP-RJ (Ministério Público do
Rio de Janeiro) no dia seguinte à
ida de Monique para casa. Agora, ela deve voltar a uma unidade prisional -da Polícia Militar
ou do Corpo de Bombeiros, devido às ameaças relatadas na
prisão.
De acordo com o TJ-RJ, o desembargador relator do julgamento do recurso, Joaquim Domingos de Almeida Neto, afirmou que o local sigiloso -conforme determinação da juíza
Elizabeth Louro em primeira
instância- impede fiscalização
do Ministério Público e "dificulta que o Estado possa assegurar
sua integridade".

TÂNIA RÊGO/ABRASIL

Almeida Neto também considerou as acusações contra Monique, por assassinato e tortura,
para revogar a prisão domiciliar.

Ele questionou a falta de investigações sobre as ameaças relatadas por Monique, reveladas em
primeira mão pelo portal UOL.
Os advogados Hugo Novais e
Thiago Minagé, responsáveis
pela defesa de Monique, afirmaram à reportagem que irão apresentar recursos extraordinários
nos tribunais superiores. "Caso
seja necessário, ela se apresentará espontaneamente (à unidade prisional)", diz a defesa.
JUÍZA CITOU AMEAÇAS
Na decisão de 5 de abril, a juíza Elizabeth Louro exigiu que
Monique só fale com familiares
ou advogados e não faça publi-

cações em redes sociais e citou
ameaças que a mãe de Henry relatou estar sofrendo na cadeia.
A juíza afirmava estar ciente
de um "furor público" contra a
mãe de Henry - e avaliou não ser
"coerente nem proporcional"
em relação ao processo, mas que
a manutenção da prisão preventiva também não a protege.
"O ambiente carcerário, no
que concerne à acusada Monique, não favorece a garantia da
ordem pública", afirma Louro.
Em seu primeiro depoimento
à Justiça, no dia 9 de fevereiro,
Monique Medeiros relatou
agressões e ameaças diárias no
Complexo de Gericinó, em Ban-

gu, zona oeste do Rio.
"Cerca de 20 detentas me
ameaçaram recentemente durante o banho de sol. Uma delas,
divide cela comigo e me ameaça
todos os dias", contou ela à juíza
Elizabeth Louro.
Na ocasião, Monique disse à
2ª Vara Criminal do Rio que não
se sentia segura na prisão e temia pela própria vida. "Sou
ameaçada todos os dias. Elas dizem que eu sou matadora de
crianças, que vão dar canetada
no meu ouvido, que vão jogar
água fervendo em mim e que
vão jogar uma coberta na minha
cabeça para me dar porrada", falou a ré.

CAGED

RJ cria quase 210 mil postos
de trabalho em doze meses
O Rio de Janeiro segue avançando com resultados positivos
na geração de empregos: fechou o mês de maio desse ano
com 20.226 vagas preenchidas,
número 15,8% maior que o
mesmo mês do ano passado.
No acumulado de junho de
2021 a maio de 2022, foram
criados 209.863 postos de trabalho no Estado do Rio de Janeiro. Esses números constam
dos dados do Novo Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados
ontem pelo Ministério do Trabalho e Previdência e analisados pelo Observatório do Trabalho da secretaria de estado
de Trabalho e Renda.
“Recuperamos a capacidade
de investimento público e vamos avançar ainda mais na geração de empregos com carteira assinada, com a exitosa ade-

são do estado ao novo Regime
de Recuperação Fiscal. Trabalhamos na execução de ações
para aumentar a produtividade
do estado e programas que favoreçam a inserção no mercado de trabalho de forma a garantir um futuro melhor para o
Rio de Janeiro e sua população”, declarou o governador
Cláudio Castro ao tomar conhecimento dos últimos resultados do novo Caged.
Os dados do mês de maio do
novo Caged colocam o Estado
do Rio em 3º lugar no ranking
nacional de postos formais,
atrás apenas de Minas Gerais e
São Paulo. Ainda de acordo
com o Novo Caged, em maio os
municípios que mais se destacaram na recuperação da empregabilidade foram o Rio de
Janeiro, com 7.262 vagas criadas; Campos dos Goytacazes,

com 1.858 e Itaperuna, que gerou 1.577 postos de trabalho,
ambos na região noroeste do
estado; Duque de Caxias, com
1.454, e Nova Iguaçu, com
1.175 novos empregos, na Baixada Fluminense.
Todos os cinco setores de
atividade econômica analisados tiveram saldo positivo. O
setor de Serviços liderou as
contratações, com 10.093 novos postos de trabalho, seguido pela Construção, com
4.181. A divisão por gênero
também foi verificada e mostrou que os homens ocuparam
58,2% das posições e as mulheres 41,8%. Por idade, o
maior saldo de vagas foi entre
as pessoas de 18 a 24 anos
(9.238) e, por escolaridade, a
maioria dos postos foi ocupada por aqueles que possuem o
ensino médio completo.

CIDADE NOVA

Plataforma digital resgata
história de bairro no centro
ALANA GANDRA/ABRASIL
O Circo Crescer e Viver lançou ontem a plataforma digital
Território Inventivo, que resgata a história da Cidade Nova,
bairro da zona central do Rio
de Janeiro, dividido ao meio
pela Avenida Presidente Vargas, e que liga o centro e a região norte da capital fluminense. A plataforma foi lançada durante evento no auditório do
Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS), patrocinador
da iniciativa, que tem sede no
bairro desde 2013.
“O resgate, a preservação e a
divulgação da memória carioca
e brasileira a partir deste importante espaço urbano foi o
que motivou o ONS a patrocinar o projeto idealizado pelo
Circo Crescer e Viver, por meio
da Lei Municipal de Incentivo à
Cultura do Rio de Janeiro”, diz
o Operador Nacional do Sistema Elétrico.
Segundo o patrocinador, a
escolha do projeto Território
Inventivo para receber incentivo cultural veio ao encontro de
seu Plano Estratégico de Sustentabilidade, conectando-se
ao pilar ONS +Social, que tem
como um de seus objetivos, no

eixo Sociedade Consciente,
“ampliar o relacionamento
com a sociedade nos temas ligados à sua atuação”.
O ONS é o órgão responsável
pela coordenação e controle da
operação das instalações de geração e transmissão de energia
elétrica no Sistema Interligado
Nacional (SIN) e pelo planejamento da operação dos sistemas isolados do país, sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
MEMÓRIA
Instalado na região central do
Rio há 17 anos, onde realiza trabalhos de natureza comunitária,
por meio de ações sociais e programas de formação profissional, o Circo Crescer e Viver resolveu criar e produzir o projeto
Território Inventivo ao fazer um
levantamento histórico da importância do bairro que, atualmente, é mais reconhecido pelo
uso institucional, disse à Agência Brasil o diretor de Projetos e
Desenvolvimento da instituição,
Renier Crohare Molina.
Molina destacou que a população da Cidade Nova é negligenciada inclusive por organizações instaladas em seu territó-

rio, que tem histórico de expansão das atividades econômicas e
de expulsão da população, de
forma geral. “Aprofundando-se
na literatura que falava da antiga
Praça 11 de Junho, hoje Cidade
Nova, a direção do Circo chegou
ao livro Cidade Porosa, do pesquisador Bruno Carvalho, que
confirmou os achados do equipamento sobre o bairro desde
sua implantação na área, em
2004. Ao longo dos séculos, a
história foi sendo apagada pelas
transformações urbanas, a partir
do desenvolvimento econômico
também, com a instalação da
Marquês de Sapucaí e de novos
empreendimentos que foram
construídos ali.”
O Circo decidiu, então, criar o
projeto, na expectativa de ter
uma plataforma tecnológica que
resgatasse essa memória, fizesse
a cartografia e dimensionasse
toda a riqueza social, cultural e
histórica da região, disse Molina. “A criação de todos os ícones
da história cultural brasileira
passou por esse território, desde
o samba, o teatro, a própria imprensa, com o primeiro jornal
impresso do país (Gazeta do Rio
de Janeiro, que começou a circular em 10 de setembro de 1808)”,
acrescentou.

Nota
SETOR DE TURISMO REALIZA REUNIÃO
COM FORÇAS DE SEGURANÇA
A Secretaria de Estado de Turismo do RJ e a
TurisRio realizaram a 1ª reunião do Conselho
Estadual de Segurança Turística (Consetur), na
segunda-feira, no Centro Integrado de Comando
e Controle (CICC), na Cidade Nova. Na pauta,
autoridades e representantes do trade turístico
discutiram a criação de um programa de
segurança para a orla de Copacabana, um dos

principais cartões-postais do Rio. O Consetur tem
a finalidade de criar estratégias integradas para a
segurança turística, com proposição e
manutenção de canais permanentes de diálogo
entre o setor privado e os diversos órgãos
públicos voltados ao turismo, além do
monitoramento de indicadores. “Foi uma reunião
muito prestigiada, juntamos aqui as forças
policiais, a Prefeitura, todo o trade turístico e já
marcamos o próximo passo”, avaliou o secretário
de estado de Turismo, Sávio Neves.
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PGR terá que decidir sobre
investigação de Bolsonaro
CÉZAR FEITOZA/FOLHAPRESS

A

ministra Cármen Lúcia, do STF (Supremo
Tribunal Federal),
mandou a PGR (ProcuradoriaGeral da República) se manifestar sobre a abertura de uma investigação contra o presidente
Jair Bolsonaro (PL) e o ex-ministro Milton Ribeiro por suspeitas de irregularidades no Ministério da Educação e obstrução de Justiça.
No despacho, a ministra destaca que a manifestação da PGR
deve ocorrer diante da "gravidade do quadro narrado".
O pedido de manifestação
feito à equipe de Augusto Aras é
um desdobramento de uma notícia-crime apresentada pelo
deputado Israel Batista (PSB-

DF) na sexta-feira passada.
Ele pediu ao STF a abertura
de uma investigação após interceptação telefônica feita pela PF
(Polícia Federal) criar suspeita
de que Bolsonaro teria comunicado Ribeiro sobre uma possível
busca e apreensão na residência
do ex-ministro.
"A prática do crime de obstrução de Justiça deve incidir sobre as tentativas de embaraço
das investigações, bem como na
provável comunicação antecipada de operação policial em
desfavor de Milton Ribeiro, devendo ser esclarecido o modo e
conteúdo do possível aviso antecipado", destacou o deputado
no documento.
O ministro da Justiça, Anderson Torres, estava com Bolsonaro nos Estados Unidos quando

Milton foi interceptado dizendo
que o presidente tinha um
"pressentimento" sobre a busca
e apreensão.
Torres nega que tenha repassado a informação ao presidente.
Além da notícia-crime do deputado Israel Batista, o STF também recebeu da Justiça Federal
do Distrito Federal a investigação contra Ribeiro e a suposta
interferência de Bolsonaro.
O caso foi enviado pelo juiz
federal Renato Borelli, que era
responsável pelo processo,
porque o foro adequado para
a investigação e processo contra o presidente da República
é o STF.
Cármen Lúcia era a relatora
de um inquérito sobre o balcão
de negócios no Ministério da
Educação. Os principais alvos

eram Milton Ribeiro e os pastores Gilmar Santos e Arilton
Moura, que facilitavam o acesso
de prefeituras a recursos do
FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).
Ela enviou o caso à Justiça Federal do Distrito Federal quando Milton deixou o governo e
perdeu, por consequência, o foro especial.
Na quarta-feira passada, por
decisão do juiz federal Renato
Borelli (TRF-1), Milton e os dois
pastores foram presos. Também
foram detidos Luciano de Freitas Musse, advogado e ex-assessor do MEC, e Helder Bartolomeu, ex-assessor da Prefeitura
de Goiânia. Os cinco suspeitos
foram soltos por decisão do juiz
Ney Bello, do TRF-1, na quintafeira passada.

C O V I D -19

Brasil registra 294 mortes e
mais de 70 mil casos em 24h
O Brasil registrou 294 mortes
por Covid e 70.166 casos da
doença, ontem. Com isso, o país
chegou a 670.900 vidas perdidas
e a 32.207.082 infectados pelo
Sars-CoV-2 desde o início da
pandemia.
Acre, Amapá, Amazonas, Paraíba, Piauí e Roraima não registraram óbitos.
A média móvel de mortes é
de 209 por dia, um aumento de
46,15% em relação ao dado de
duas semanas atrás. A média de

SEM

infecções chegou a 54.695 por
dia, crescimento de 36,85%.
Os dados do país, coletados
até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo,
UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e
divulgar os números relativos à
pandemia do coronavírus. As
informações são recolhidas
pelo consórcio de veículos de
imprensa diariamente com as
Secretarias de Saúde estaduais.

De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde,
nas últimas 24 horas foram
aplicadas 11.525 primeiras doses e 50.396 segundas doses.
Também foram registradas
1.656 doses únicas e 383.584
doses de reforço.
Dessa forma, ao todo,
179.049.224 pessoas receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil. Somadas as doses únicas da vacina da Jans-

sen contra a Covid, já são
167.455.002 pessoas com as
duas doses ou com uma dose
da vacina da Janssen.
Assim, o país já tem 83,35%
da população com a 1ª dose e
77,95% dos brasileiros com as
duas doses ou uma dose da vacina da Janssen.
Santa Catarina não atualizou
o dado de vacinas.
Até o momento, 101.612.791
pessoas já tomaram dose de reforço.

França admite desistir
e aderir a Haddad em
disputa ao governo
CATIA SEABRA E CAROLINA
LINHARES/FOLHAPRESS
O pré-candidato do PSB ao
Governo de São Paulo, Márcio
França, admitiu em reunião,
na segunda-feira passada,
com a cúpula do seu partido
que pode desistir da candidatura a partir de amanhã. França aguarda uma definição de
apoio do PSD, de Gilberto Kassab, até essa data.
Kassab avalia dar o apoio do
PSD a França ou a Tarcísio de
Freitas (Republicanos), candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) no estado. A segunda hipótese, no entanto, é a
mais provável, algo que França
também admitiu na reunião.
A saída de França já era
aguardada para os próximos
dias entre petistas. Ao desistir
do Palácio dos Bandeirantes,
França deve concorrer ao Senado na chapa de Fernando
Haddad (PT), com o apoio do
ex-presidente Lula (PT) e do
ex-governador Geraldo Alckmin (PSB).
Na reunião, os dirigentes
do PSB definiram que qualquer acerto com o PT será negociado em bloco, com vários
estados ao mesmo tempo. Ou
seja, a questão de São Paulo
não será tratada separadamente.
Isso abre espaço para que a
candidatura de França seja retirada em nome do apoio do
PT ao PSB em outro estado da
federação -o que funcionaria
como justificativa ou saída
honrosa para o ex-governador.
Segundo relatos de membros do PSB, França afirmou
na reunião que, sem a adesão
de Kassab, seria difícil levar
sua candidatura adiante. Sua
única esperança é que o PSD
desista do apoio a Tarcísio
após a reação negativa da base

bolsonarista à divulgação da
aproximação entre Kassab e o
ex-ministro da Infraestrutura.
A próxima rodada de conversas entre PT e PSB está
marcada para quinta-feira,
ocasião em que, havendo a
resposta de Kassab, a retirada
da candidatura de França já
poderia entrar na mesa de negociação para cacifar o apoio
petista em estados como Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul
ou Espírito Santo.
À Folha França afirmou que
pretende, sim, ser candidato
ao Governo de São Paulo e que
sua candidatura não depende
do apoio de outros partidos.
Ele diz, contudo, que não
deve prejudicar o acordo nacional entre PT e PSB para eleger Lula e confirma que, agora, sua candidatura depende
de um acerto em bloco entre
os dois partidos em vários estados.
"Pretendo ser candidato a
governador de São Paulo. Me
sinto preparado para o exercício dessa função. Claro, ouço
os dirigentes do meu partido e
também os amigos de outros
partidos. Mas não dependo de
outros apoios partidários. O
PSB tem chapas próprias de
deputado estadual e federal e
garantias legais em debates e
cobertura de TV", afirmou
França.
"Combinamos, entretanto,
com Lula e outros partidos,
que as decisões sobre as eleições estaduais não devem
prejudicar a vitória do campo
democrático, que entendemos representar. O presidente
(do PSB) Carlos Siqueira e a
presidente (do PT) Gleisi
Hoffmann estão com a delegação de encontrar soluções
conjuntas das demandas no
PSB nos estados", continua o
ex-governador.

O QUER FAZER

Ócio nos quartéis: Defesa apresenta
militares que irão fiscalizar eleições
PEDRO PAULO FURLAN/
UOL-FOLHAPRESS
Cerca de uma semana após
Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro da Defesa, anunciar
que iria indicar militares para
fiscalizar as eleições de outubro,
a pasta soltou ontem a lista
apresentando os profissionais
responsáveis.
Os militares serão originários
dos três setores: Exército, Marinha e Força Aérea.
No documento enviado ao

presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Edson
Fachin, Nogueira de Oliveira
credita Forças Armadas como
"entidades fiscalizadoras do sistema eletrônico de votação". O
ofício enviado anteriormente,
no dia 20, já apontava que Exército, Marinha e Forças Armadas
são entidades legítimas para
participar do processo.
Dentre os técnicos militares
que representarão as Forças Armadas em outubro estão majores, coronéis, tenente-coronéis e

capitães. Abaixo, confira a lista:
- coronel Marcelo Nogueira
de Sousa (Exército) - chefe da
equipe;
- coronel Wagner Oliveira da
Silva (Força Aérea);
- coronel Ricardo Sant'ana
(Exército);
- capitão de fragata Marcus
Rogers Cavalcante Andrade
(Marinha);
- capitão de fragata Helio
Mendes Salmon (Marinha);
- capitão de fragata Vilc
Queupe Rufino (Marinha);

- tenente-coronel Rafael Salema Marques (Força Aérea);
- major Renato Vargas Monteiro (Exército);
- major Marcio Antônio Amite (Exército); e
- capitão Heitor Albuquerque
Vieira (Força Aérea)
No texto da lista, o ministro da
Defesa também agradece Fachin
por "manifestações de apreço e
de consideração" além de confirmar trabalho conjunto entre Ministério da Defesa e a Corte Eleitoral, da qual TSE faz parte.

DATAFOLHA

20% dos eleitores religiosos dizem
ouvir instruções sobre voto nas igrejas
Em torno de 20% dos eleitores
com alguma religião frequentam
igrejas ou outros locais de culto
onde dizem receber instruções
sobre como votar, recomendações para escolher candidatos religiosos e orientações sobre como
agir em relação à política, segundo pesquisa Datafolha.
As ações para influenciar o
posicionamento dos fiéis são
mais presentes entre evangélicos do que entre católicos, de
acordo com o levantamento.
Nos dois segmentos, porém, a
maioria dos entrevistados (por
volta de 80%) relata não haver
tentativa de interferência no
pensamento político.
Outras religiões não foram
consideradas na análise porque
as bases de dados são muito pequenas. Do total de entrevistados, 51% se declaram católicos e
26%, evangélicos.

O Datafolha ouviu 2.556 pessoas acima dos 16 anos em 181 cidades na quarta (22) e quinta-feira (23) da semana passada. A
margem de erro da pesquisa,
contratada pela Folha de S.Paulo
e registrada no Tribunal Superior
Eleitoral sob o número
09088/2022, é de dois pontos percentuais para mais ou menos.
A fatia dos eleitores que responderam seguir total ou parcialmente as instruções das igrejas
também é superior entre os evangélicos. Esse grupo dá ao presidente Jair Bolsonaro (PL) vantagem na competição com o expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT), que encabeça a corrida eleitoral deste ano.
Na média geral da população,
Bolsonaro tem 28% de intenções
de voto no primeiro turno, enquanto Lula lidera com 47%. Entre evangélicos, o atual mandatá-

rio alcança 36%, ante 28% do adversário. Entre católicos, o petista
se sai melhor: ele possui 42%, enquanto o rival registra 20%.
Bolsonaro tem a seu lado líderes de algumas das principais denominações evangélicas e costurou ao longo do mandato uma relação íntima com o setor. Não só
em aparições públicas, com visitas a templos e cultos, mas também na articulação política, tendo na base a bancada evangélica
do Congresso.
As perguntas sobre eventuais
ações das igrejas para direcionar
a ação política de seus seguidores
só foram feitas aos entrevistados
que declaram ter alguma religião.
O instituto também quis saber
em que nível eles acatam as sugestões vindas de pastores, padres e outros mestres.
Entre os 20% que relatam serem impactados por mensagens

sobre como votar nas eleições,
6% dizem segui-las na íntegra
(9% entre evangélicos e 6% entre
católicos), 8% obedecem em parte (12%/6%) e 6% afirmam ignorá-las (7%/6%).
A tendência de evangélicos cederem mais do que católicos se
mantém nos outros dois aspectos
indagados: tanto a sugestão de
dar preferência a candidatos religiosos na hora de ir às urnas
quanto a orientação sobre como
agir nos assuntos políticos de forma geral.
Entretanto, ao analisar somente o conjunto dos evangélicos, nota-se que os percentuais
dos que dizem acatar em parte
são superiores aos dos que afirmam aceitar plenamente as advertências dos líderes espirituais -o que indica que nem
sempre a conversão nessa seara
é integral.

SEGURANÇA

Anuário mostra
30 cidades mais
violentas do Brasil
São João do Jaguaribe, cidade no Ceará com população
estimada em cerca de 7.500
habitantes e mais da metade
dos domicílios na zona rural,
foi considerado o município
brasileiro com maior taxa média de mortes violentas intencionais (MVI) entre 2019 e
2021, de acordo com o Anuário
Brasileiro de Segurança Pública, divulgado ontem.
A cidade cearense, da microrregião do Baixo Jaguaribe
e a cerca de 220 km da capital
Fortaleza, registrou taxa média
de 224 mortes violentas por
100 mil habitantes, segundo o
anuário.
A taxa é bem maior que a da
segunda colocada no ranking
da violência, Jacareacanga,
município do Pará de aproximadamente 7.000 habitantes,
também com tipologia rural,
que teve MVI de 199,2 por 100
mil habitantes.
Das 30 cidades mais violentas do país, de acordo com o
anuário, 63%, ou 19 municípios, são predominantemente
rurais. Apenas três da lista
têm característica urbana como principal. E destes 30 mu-

nicípios, 13 estão na Amazônia Legal.
Para distinguir a violência
em áreas urbanas e rurais, o
anuário utilizou tipologia municipal proposta pelo IBGE,
que leva em conta três critérios: o número absoluto de
pessoas morando em áreas de
ocupação densa; o percentual
da população que vive em
áreas de ocupação densa; localização do município, que leva
em consideração a relação das
cidades com centros urbanos
de maior porte, que possuem
maior complexidade de oferta
de bens e serviços.
A partir dos dois primeiros
critérios, os municípios podem
ser classificados como predominantemente urbanos, intermediários ou rurais.
Do ranking das cidades
mais violentas, 18 são da região Nordeste, dez da região
Norte e duas do Centro-Oeste.
Todos os municípios listados têm populações pequenas.
A maior delas é a da paraense
Anapu, a cerca de 700 km de
Belém, com estimativa de pouco mais de 29 mil moradores
no ano passado.
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Rodrigo Garcia prioriza
gasto com asfalto e usa
máquina pública em SP
"Vocês sabem que muitas
vezes você anda no ônibus, com
a estrada velha, o ônibus vai batendo, vai incomodando", diz o
governador Rodrigo Garcia
(PSDB), em cima do palanque e
cercado por aliados.
"Agora vamos gastar R$ 22
milhões na recuperação da
(avenida) Sezefredo Fagundes.
A obra começa na outra semana
e, em 12 meses, vai estar zero
quilômetro a estrada, viu?".
O evento há duas semanas,
que teve como um dos atrativos
anúncio de melhorias em via
que liga a capital paulista a Mairiporã, na Grande São Paulo, segue o roteiro de outros dos
quais participa o governador,
que assumiu o cargo em abril
passado do então governador
João Doria (PSDB).
Em pré-campanha pela reeleição, ele tenta pavimentar o
caminho ao Palácio dos Bandeirantes com muito, muito asfalto, com gastos concentrados
às vésperas da disputa.
Para se ter uma ideia, até o
ano passado a verba reservada
para o DER (Departamento de
Estradas de Rodagem) seguia
abaixo da média de outros anos.
Com 2022 ainda na metade, os
chamados empenhos feitos pelo departamento, na casa dos
R$ 6,8 bilhões, são os maiores
desde 2014, outro ano eleitoral.
A previsão é que o DER gaste
R$ 9,7 bilhões neste ano, valor
equivalente a mais de seis vezes
o orçamento da Secretaria de
Desenvolvimento Social, responsável pela assistência social
no estado, com R$ 1,5 bilhão
previstos.
Os anúncios em série de melhorias em estradas são uma
maneira de o atual governador
se contrapor ao pré-candidato
visto como principal obstáculo
para que ele chegue ao segundo
turno, o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Tarcísio, chamado pelos
bolsonaristas de "Tarcisão do
Asfalto" por suas inaugurações enquanto ministro do governo de Jair Bolsonaro, é acusado pelo tucanato de ter uma

performance pífia nesta área
no estado.
A avaliação de aliados é que
os números mostram que Rodrigo vence com folga essa espécie de "guerra do asfalto".
Rodrigo, por sua vez, é apontado por adversários como responsável pelo uso da máquina
do Governo de São Paulo de
maneira eleitoreira, o que inclui
abuso de obras com dispensas
de licitação.
Um dos programas que tem
sido mais amplificado pela gestão tucana no estado é o Estradas Vicinais, do qual faz parte a
obra citada acima.
O órgão responsável pelo
programa, o DER, é área de influência de aliados estratégicos
de Rodrigo, no caso o clã do vereador paulistano Milton Leite
(União Brasil).
Não à toa ao lado do governador no evento da Sezefredo
Fagundes estava o deputado estadual Milton Leite Filho (União
Brasil) e, entre o público, muitos dos apoiadores da família.
Dentro de uma União Brasil
rachada, são os Leite, originários do antigo DEM, que têm
trabalhado para que a aliança
seja oficializada, embora a ala
ligada ao presidente da sigla,
Luciano Bivar, vinda do PSL,
resista.
A área de transportes e logística do estado é uma das mais
cobiçadas por aliados, justamente pela visibilidade e poder
financeiro do setor, que se multiplicam no ano eleitoral.
Em 2022, por exemplo, o governo já empenhou R$ 1,8 bilhão apenas no programa de estradas vicinais, quase todo o
previsto para o ano. O valor é
mais que o dobro de todos os
gastos na mesma dotação nos
três anos anteriores.
As obras, numerosas e de valores relativamente pequenos,
garantem visibilidade de Rodrigo em todo o estado.
Os anúncios da liberação de
valores ocorrem nas visitas
constantes do governador a diversas cidades, geralmente em
pacotes que geralmente também incluem entrega de veículos e reformas de equipamentos
públicos.

COMBUSTÍVEIS

USP prevê perda de
6,5% do orçamento
com redução do ICMS
DANIEL MELLO/ABRASIL
A Universidade de São Paulo
(USP) estima em 6,5% a redução do orçamento da instituição
para 2023 com as perdas decorrentes da redução da alíquota
do Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS)
sobre combustíveis. O governo
estadual anunciou que o valor
da tributação passou de 25% para 18%. O cálculo do governo
paulista é que a medida provoque queda de R$ 4,4 bilhões na
arrecadação. A USP recebe
5,02% do arrecadado com ICMS
no estado. Para 2022, a previsão
orçamentária da universidade
era de R$ 7,57 bilhões, sendo R$
7,18 bilhões recursos repassados pelo governo estadual. O
restante, R$ 386 milhões, são receitas próprias da instituição.
Os cortes devem afetar, ainda, a Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) e a Universidade Estadual Paulista
(Unesp), que também são financiadas a partir do ICMS. As
instituições recebem, respectivamente, 2,19% e 2,34% do total
arrecadado com o imposto no
estado. A redução das alíquotas
do ICMS atende à Lei Complementar Federal 94, de 2022,
aprovada na quarta-feira.
Pelo texto, os valores máximos de imposto que podem ser
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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.
Segundo o governador Rodrigo Garcia, de São Paulo, 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.
Ao anunciar a redução do
imposto, o governador destacou que haveria impacto nos
investimentos em saúde e educação 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.
Segundo 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.

Incêndio em prisão na
Colômbia deixa 51 mortos
A

o menos 51 pessoas
morreram em meio a
um incêndio em uma
penitenciária de Tuluá, cidade no
sudoeste da Colômbia, iniciado
durante uma rebelião ontem, informou o diretor do Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário.
"É um evento trágico e desastroso", disse o general Tito Castellanos. "Aparentemente, houve um motim, e os presos incendiaram alguns colchões", detalhou. Das vítimas, 49 morreram
ainda na prisão, enquanto as
outras duas faleceram a caminho de um hospital.
A prisão possui 1.267 detentos -número 17% superior à capacidade do local-, e o bloco onde teve início o incêndio abriga
180 deles. Cerca de 24 pessoas
estão recebendo tratamento em
hospitais, e as chamas foram

TUDO

controladas pelos bombeiros.
O general Castellanos informou que o local, com infraestrutura de mais de 60 anos, não possuía sistema anti-incêndio. A
maioria das vítimas morreu devido à inalação da fumaça. Familiares se aglomeraram na frente
da prisão em busca de informações sobre mortos e feridos.
Mais tarde, o ministro da Justiça colombiano, Wilson Ruiz,
afirmou que o episódio foi desencadeado por uma briga entre
dois detentos, até que um dos
presos ateou fogo em um colchonete. Familiares dos presos,
porém, contestam a versão.
Lorena, esposa de um dos detentos que falou ao jornal colombiano El Tiempo, disse que o
marido, com quem falou durante a madrugada, afirmou que
agentes estavam jogando gás no

local. "Além disso, não vejo lógica na versão de que eles, que estavam ali trancados, iriam atear
foto sabendo que poderiam se
queimar."
Assim como em muitos outros países da América Latina, as
prisões na Colômbia estão superlotadas. As instituições têm
capacidade para 81 mil detentos
no país, mas atualmente abrigam cerca de 97 mil.
O presidente Iván Duque,
que está em Portugal, disse que
deu instruções para que sejam
iniciadas investigações sobre o
episódio.
Já o recém-eleito Gustavo Petro manifestou solidariedade
aos familiares dos mortos e pediu que o país repense a política
carcerária adotada para levar
em conta a dignidade dos presos. "O Estado colombiano en-

cara a prisão como um espaço
de vingança, não de reabilitação", escreveu Petro, que assume o cargo no dia 7 de agosto.
Ele lembrou a recente morte
de 23 pessoas, em março de
2020, na prisão La Modelo, na
capital Bogotá, uma das maiores
do país, durante um motim. Autoridades disseram que alguns
detentos tentavam fugir quando
teve início a violência.
O vizinho Equador também
tem assistido a uma série de episódios violentos em presídios
nacionais. Em setembro passado, uma rebelião em um presídio em Guayaquil deixou ao menos 116 mortos e mais de 80 pessoas feridas. Mais recentemente, em maio, outra rebelião deixou 43 mortos na prisão de Bellavista, em Santo Domingo de
los Tsachilas.

POR DINHEIRO

Turquia acerta apoio à entrada
da Suécia e da Finlândia na Otan
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS
O governo da Turquia assinou um acordo com Suécia e
Finlândia para apoiar a entrada
dos dois países nórdicos na
Otan. O termo foi assinado em
Madri, onde os líderes dos Estados-membros da aliança se reúnem até amanhã, sob o patrocínio do presidente americano,
Joe Biden.
A resistência turca era a principal deste que é um dos grandes efeitos colaterais geopolíticos da invasão russa da Ucrânia:
o fim da neutralidade dos vizinhos do norte europeu, dois sé-

culos no caso sueco e sete décadas, no finlandês.
Ancara vinha resistindo alegando que ambas as nações
apoiavam grupos de oposição
ao governo de Recep Tayyip Erdogan. Ainda não está claro o
que foi prometido pelos nórdicos ao turco, mas segundo comunicado da Presidência em
Helsinque, os chanceleres dos
três países assinaram um memorando para dar continuidade
ao processo de adesão.
Erdogan, que se reuniu com a
primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, e com com o
presidente finlandês, Sauli Nii-

nistö, havia falado antes com Biden ao telefone. Segundo a Casa
Branca, os termos da conversa
foram gerais, e o assessor de Segurança Nacional, Jake Sullivan,
tentou minimizar o papel do
chefe no acerto.
O que não foi dito com todas
as letras foi o preço da barganha.
Desde que estranhou-se com os
EUA na gestão de Donald
Trump e aproximou-se de Vladimir Putin, Erdogan pagou um
preço militar.
Por ter comprado avançados
sistemas antiaéreos de Moscou,
a Turquia foi excluída do programa de produção multinacio-

nal do caça de quinta geração
americano F-35.
Isso deixou o país, que tem
envolvimento militar ativo em
locais como Síria e Líbia, além
de projetar influência em pontos como o
Cáucaso e o mar Negro, em
posição complicada: sua frota
de 260 caças F-16 está envelhecendo rapidamente. A especulação é de que a conversa com
Biden pode ter destravado ao
menos uma compra, longamente protelada, de modelos
mais modernos do avião para
substituir os que estão em operação.

GUERRA

G7 promete investir US$ 4,5 bilhões
para combater fome global
Líderes do G7, o grupo das
sete maiores economias do
mundo, comprometeram-se
ontem a investir US$ 4,5 bilhões
(R$ 23,5 bi) para atenuar a insegurança alimentar global acelerada na Guerra da Ucrânia.
Em um comunicado conjunto, eles reiteraram o pedido para

que Moscou permita o escoamento de grãos armazenados em
portos ucranianos no mar Negro
e encerre ataques à infraestrutura agrícola da nação vizinha.
"A agressão de (Vladimir) Putin na Ucrânia, combinada com
os impactos da Covid, devasta a
já frágil segurança alimentar e

nutricional global", disse a Casa
Branca em uma nota sobre o assunto. "Milhões de pessoas que
vivem longe do conflito enfrentam um risco aumentado de pobreza, fome e desnutrição como
resultado da guerra de Putin."
Dos EUA, vem a maior parte do
montante a ser investido -ao me-

nos US$ 2,7 bilhões (R$ 14,1 bi).
Relatório recente do Programa Mundial de Alimentos da
ONU estimou que a guerra pode
empurrar mais 47 milhões de
pessoas para a insegurança alimentar aguda, elevando o número total no mundo para 323
milhões.

INDEPENDÊNCIA

Primeira-ministra retoma campanha
para Escócia se livrar do Reino Unido
A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon (foto),
anunciou ontem planos para
que um segundo referendo sobre a independência do país seja
realizado em outubro do ano
que vem. Ela prometeu tomar
medidas legais para garantir
uma votação se o governo britânico tentar bloquear o projeto.
Segundo Sturgeon, o governo
escocês, liderado por seu Partido Nacional Escocês, pró-independência, publicará um projeto de referendo com a data sugerida de 19 de outubro de 2023
para a votação.
Ela também afirmou que escreveria ao primeiro-ministro
britânico, Boris Johnson, pedindo permissão para realizar a
consulta pública, mas informou
já ter iniciado planos para obter
a autoridade legal caso ele bloqueie os planos.
"O que não estou disposta a
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fazer, o que nunca farei, é permitir que a democracia escocesa

seja prisioneira de Boris Johnson ou de qualquer primeiro-

ministro", disse Sturgeon a parlamentares nesta terça, no Parlamento escocês.
Eleitores na Escócia, que
tem uma população de cerca de
5,5 milhões, rejeitaram a independência em 2014. Mas o governo semi-autônomo do país
afirma que a saída do Reino
Unido da União Europeia, contestada pela maioria dos escoceses, significa que a questão
deve ser submetida a uma segunda votação.
O Partido Conservador de
Boris Johnson se opõe fortemente a um referendo -para a sigla, a questão foi resolvida em
2014, quando os escoceses votaram contra a independência por
55% a 45%.
Anteriormente, Boris havia se
recusado a emitir uma ordem
que confere autoridade ao Parlamento escocês para realizar a
consulta pública.

