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Taxa de desemprego cai para 9,8%
A taxa de desemprego no Brasil recuou para 9,8% no trimestre de
março a maio, informou ontem o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). É o menor nível para esse período desde 2015,
quando o indicador estava em 8,3%. O resultado veio abaixo das estimativas do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência

Bloomberg projetavam taxa de 10,2%. Nos três meses imediatamente
anteriores (dezembro a fevereiro), o indicador estava em 11,2%. O
número de desempregados, por sua vez, recuou para 10,6 milhões no
trimestre até maio, de acordo com o IBGE. O contingente estava em
cerca de 12 milhões nos três meses anteriores. PÁGINA 2

PÁGINA 4

PACOTE
RECUPERAÇÃO FISCAL

RJ ganha prazo
para resolver
exigências de
110 certidões
O governo do Rio de Janeiro
tem até o dia 15 de agosto para
regularizar as 110 certidões de
seguridade social relativas a órgãos estaduais exigidas pela
União para confirmar a validade
do acordo de entrada no Regime
de Recuperação Fiscal, que segundo a Procuradoria-Geral do
Estado (PGE), o contrato foi assinado ontem, de forma digital. A
data foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF), Dias Toffoli, em resposta a
uma petição da PGE que acionou
a corte alegando que a União
acrescentou exigências quatro
dias antes do prazo estipulado
para a assinatura do acordo. No
documento, a PGE pediu que o
STF determinasse à União a assinatura da RRF e dos aditivos no
prazo estipulado. PÁGINA 4

DE BONDADES

Senado aprova PEC que ajuda
Bolsonaro em ano de eleições
O Senado aprovou ontem a PEC (proposta de emenda à Constituição) que institui um estado de emergência para permitir que o presidente Jair Bolsonaro (PL) fure o teto de gastos e abra os cofres públicos a pouco mais de três meses das eleições. O texto, conhecido como PEC Kamikaze, dá aval ao governo para turbinar programas so-

APÓS

AS ELEIÇÕES
TSE

Barroso prorroga
suspensão de
despejos até dia
31de outubro

EUA

Ketanji toma
posse como 1a
juíza negra da
Suprema Corte
Ketanji Brown Jackson se tornou, ontem, a primeira juíza negra a integrar a Suprema Corte
dos Estados Unidos em 233 anos
de história da instituição. Jackson, 51, fez o juramento e foi empossada no cargo por volta das
12h (13h em Brasília). Ela jurou
defender a Constituição e administrar a Justiça de modo impessoal e imparcial, e não discursou
no evento, que durou poucos minutos e foi realizado dentro da
Suprema Corte. A magistrada terá um mandato vitalício, assim
como os outros 8 integrantes do
tribunal Sua nomeação foi feita
pelo presidente Joe Biden em fevereiro e ela foi aprovada pelo
Senado em abril. Nas sabatinas,
foi bastante pressionada e chegou a chorar ao receber elogios
por sua trajetória. PÁGINA 6

ciais até o fim do ano sem esbarrar em restrições da lei eleitoral, que
existem para evitar o uso da máquina pública em favor de algum candidato. Bolsonaro ocupa o segundo lugar nas pesquisas de intenção
de voto, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As medidas terão um custo total de R$ 41,25 bilhões. PÁGINA 3

O ministro Luís Roberto Barroso (foto), do STF (Supremo Tribunal Federal), prorrogou a suspensão de despejos e desocupações devido à pandemia até o dia 31 de outubro deste ano, após o fim do período eleitoral.
Barroso havia decidido inicialmente, em junho de 2021, suspender ordens de remoção e despejo por seis meses, mas ampliou em outras três
decisões esse período. A ação foi apresentada pelo PSOL. Na nova decisão, ele afirma que houve uma tendência de alta em junho nos números
da pandemia, após um período de queda. Além disso, aponta que já é necessário estabelecer um regime de transição para o tema e que a medida
não pode se estender de maneira definitiva. "Embora possa caber ao STF
a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a
política fundiária e habitacional do país", afirmou Barroso. Essa transição
tem sido um pleito que Barroso tem feito ao Congresso nos últimos meses. "É recomendável que esta Corte não implemente desde logo um regime de transição, concedendo ao Poder Legislativo um prazo razoável para disciplinar a matéria", disse. Em determinações anteriores, Barroso já
havia dito que milhares de famílias no país estão ameaçadas de despejo,
e o agravamento da situação socioeconômica. PÁGINA 5

LINHAS

DE TRANSMISSÃO

Leilão atrai R$ 15,3 bi em investimentos
O governo concedeu ontem a construção e operação de 5,4 mil quilômetros de linhas de transmissão de energia no país, com investimentos estimados em R$ 15,3 bilhões. Os projetos estão divididos em 13
concessões e foram arrematados com deságios de até 59,9%. Os empreendimentos estão localizados em 13 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Pará, Rondônia. Devem entrar em operação em prazos de 42 a

60 meses. Os três maiores lotes terão a função de reforçar o sistema de
transmissão para o escoamento de energias renováveis geradas no
Nordeste e no norte de Minas Gerais, hoje um dos principais gargalos
do setor elétrico brasileiro. Outro lote oferecido nesta quinta reforça o
abastecimento de energia ao Amapá, que sofreu grandes cortes no fornecimento nos últimos anos. No maior deles, em 2020, a maior parte
do estado ficou quase um mês convivendo com interrupções. PÁGINA 2

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: -1,05% / 98.541,95 / -1.079,63 / Volume: 27.696.202.957 / Quantidade: 4.273.449
Maiores Altas

Maiores Baixas
Preço

Mais Negociadas
Preço

% Oscil.

% Oscil.

Preço

Fechamento
% Oscil. Dow Jones

%

30.775,43 -0,82

FLEURY ON NM

16.30 +16.10 +2.26

VIA ON NM

1.92

−8.13

−0.17

VALE ON NM

76.56

−2.83

−2.23

NASDAQ Composite

TELEF BRASILON

47.06

+3.07 +1.40

SID NACIONALON

15.44

−6.42

−1.06

PETROBRAS PN N2

27.93

−0.53

−0.15

Euro STOXX 50

3.451,83 -1,72

HAPVIDA ON NM

5.47

+3.80 +0.20

CSNMINERACAOON N2

3.860

MRV ON ED NM

7.81

+2.90 +0.22

JHSF PART ON NM

12.76

+2.08 +0.26

SLC AGRICOLAON NM

TIM ON EJ NM

11.028,735 -1,33

−6.31 −0.260

OMEGAENERGIAON NM 12.000

−1.56 −0.190

CAC 40

5.922,86 -1,80

5.83

−5.66

−0.35

ELETROBRAS ON N1

46.20

+1.05

+0.48

FTSE 100

7.169,28 -1,96

44.13

−5.56

−2.60

LOCALIZA ON NM

52.41

+0.92

+0.48

DAX 30

12.783,77 -1,69

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(15/6)
Poupança 3
(1º/7)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
13,25% 1,02
OURO
0,65% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,4834

0,59% (jun.) EURO turismo
0,47% (mai.) Compra: 5,4932
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 30/jun Compra: 5,2374
DÓLAR comercial
R$ 300,20 Compra: 5,2321
DÓLAR turismo
Venda: 5,4840 Compra: 5,2257

Venda: 5,6732
Venda: 5,2380
Venda: 5,2327
Venda: 5,4057
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MERCADOS

Bovespa fecha pior
trimestre desde o
início da pandemia
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS
O mercado de ações do Brasil fechou junho com a maior
queda trimestral desde o início
da pandemia de Covid-19. O
tombo acompanha a baixa no
exterior, mas também é agravado pelo cenário político doméstico, com o presidente Jair
Bolsonaro (PL) buscando melhorar suas chances de reeleição por meio da ampliação de
gastos públicos.
No encerramento deste
mês, os olhos do mercado se
voltaram para a discussão no
Congresso sobre a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 16, apelidada PEC Kamikaze, que prevê a liberação de
gastos do governo federal e a
criação de novos benefícios
sociais.
Esse tipo de medida preocupa investidores, pois aumenta
o endividamento e traz ameaças à execução futura do Orçamento. É o que analistas costumam chamar de risco fiscal.
Ao final do pregão de ontem, o indicador de referência
da Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) caiu 1,08%, a
98.541 pontos. No fechamento
do segundo trimestre de 2022,
o Ibovespa (Índice Bovespa)

afundou 17,88%. É pior resultado desde o mergulho de
36,86% apurado no encerramento do primeiro trimestre
de 2020.
Com queda mensal de
11,5%, o Ibovespa também teve em junho o seu pior mês
desde o tombo de 29,9% em
março de 2020, quando a confirmação de que a Covid tinha
se espalhado pelo globo gerou
pânico entre investidores.
No acumulado do primeiro
semestre de 2022, a Bolsa caiu
5,99%.
DÓLAR
O dólar comercial à vista fechou com valorização de 0,8%,
cotado a R$ 5,232 na venda. A
moeda americana obteve o
maior ganho mensal desde
março de 2020.
O salto em junho foi de
10%, enquanto a alta no mês
marcado pelo início da pandemia chegou perto dos 16%, segundo cálculos preliminares
da agência Reuters.
Nos Estados Unidos, o S&P
500 também terminou o trimestre com um tombo perto
dos 18% e, assim como o Ibovespa, o principal índice da
Bolsa de Nova York teve o seu
pior resultado desde a queda
de 20% no início da pandemia.

TESOURO

Setor público atingiu
superavit de R$ 358
bilhões em 2021
PEDRO PEDUZZI/ABRASIL
O setor público brasileiro
registrou um superavit orçamentário de R$ 358 bilhões em
2021, resultado que deriva dos
cerca de R$ 6,3 trilhões em receitas orçamentárias obtidas
ao longo do ano; e de R$ 5,95
trilhões registrados em despesas. Os números constam no
Balanço do Setor Público Nacional, divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional.
O Balanço do Setor Público
Nacional (BSPN) é uma publicação anual que apresenta
as contas consolidadas de toda a federação, abrangendo
os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como
do Ministério Público e da
Defensoria Pública. Contempla tanto a esfera federal como as estaduais, municipais e
distrital.
Tendo por base essas informações, é possível se ter conhecimentos mais aprofundados
sobre a situação patrimonial do
setor público brasileiro, bem como de seus fluxos.
De acordo com o Tesouro
Nacional, o número de municípios que colaboraram para essa
base de dados em 2021 foi a
maior da série histórica. “Dos
5.568 municípios existentes,
apenas 307 não participaram da
consolidação, ou por não terem
encaminhado suas Declarações
de Contas Anuais (DCA) até 24

de maio de 2022 ou por terem
apresentado inconsistências relevantes na qualidade das informações enviadas”, informou a
secretaria do órgão.
RECEITAS E DESPESAS
As receitas por competência
são obtidas por meio de tributos, contribuições, receitas financeiras, ganhos com ativos e
baixa de passivos, reversão de
provisões e “outras receitas”.
Em 2021, esse tipo de receita
apresentou um aumento de
8,66% na comparação com o
ano anterior, chegando a R$
6,213 trilhões.
Segundo o balanço, em grande parte, esse aumento refere-se
a um aumento na rubrica "tributos", que agregou mais R$ 371
bilhões, na comparação com
2020. “Parte desse aumento
também deve-se à rubrica ‘outras receitas’, com R$ 255 bilhões; ‘contribuições’, com R$
165 bilhões e ‘ganhos com ativos e baixa de passivos’, com R$
163 bilhões”.
O resultado foi influenciado
também pela “reversão de provisões de R$ 469 bilhões, em
grande parte proveniente dos
dados estaduais”.
Já as despesas por competência ficaram em R$ 6,235 trilhões
em 2021. Segundo o balanço
apresentado pelo Tesouro Nacional, esse valor representa um
aumento de 2,3 % (ou R$ 142 bilhões) em relação a 2020.

Tels.: (21)

As publicações legais de sua empresa com
o melhor preço em um jornal de qualidade

3556-3030
96865-1628

Taxa de desemprego cai para
9,8%, mas renda recua 7,2%
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

A

taxa de desemprego
no Brasil recuou para
9,8% no trimestre de
março a maio, informou ontem
o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). É o menor nível para esse período desde 2015, quando o indicador estava em 8,3%.
O resultado veio abaixo das
estimativas do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam taxa de 10,2%. Nos três meses imediatamente anteriores
(dezembro a fevereiro), o indicador estava em 11,2%.
O número de desempregados,
por sua vez, recuou para 10,6 milhões no trimestre até maio, de
acordo com o IBGE. O contin-

gente estava em cerca de 12 milhões nos três meses anteriores.
Pelas estatísticas oficiais, a
população desempregada reúne
quem está sem trabalho e segue
à procura de novas vagas. Quem
não tem emprego e não está
buscando oportunidades não
entra no cálculo.
O IBGE também informou
que o número de pessoas ocupadas com algum tipo de trabalho chegou a 97,5 milhões no trimestre até maio. É o maior da
série histórica, iniciada em 2012.
A população ocupada era de
95,2 milhões até fevereiro.
"Foi um crescimento expressivo e não isolado da população
ocupada. Trata-se de um processo de recuperação das perdas que ocorreram em 2020,
com gradativa recuperação ao

longo de 2021", disse Adriana
Beringuy, coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE.
"No início de 2022, houve uma
certa estabilidade da população
ocupada, que retoma agora sua
expansão em diversas atividades
econômicas", completou.
Renda cai 7,2% em um ano.
Apesar da queda do desemprego, a renda média dos brasileiros continuou fragilizada. Até
maio, o rendimento real habitual do trabalho foi estimado em
R$ 2.613, o que indica relativa
estabilidade frente aos três meses anteriores (R$ 2.596).
Porém, na comparação com
igual trimestre de 2021, a renda
caiu 7,2%. De março a maio do
ano passado, o indicador estava
em R$ 2.817.

Os dados integram a Pnad
Contínua (Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua). O levantamento retrata
tanto o mercado de trabalho formal quanto o informal. Ou seja,
são avaliados desde empregos
com carteira assinada e CNPJ
até os populares bicos.
Após o baque gerado pela
pandemia, o mercado de trabalho tenta se recuperar no Brasil.
Segundo a Pnad, o número de
desocupados chegou a romper a
faixa dos 15 milhões no trimestre até maio de 2021, sob efeito
da crise sanitária.
Com a derrubada de restrições e a reabertura da economia, houve um processo de retorno ao trabalho, e o desemprego passou a ceder ao longo
do ano passado..

CONCESSÕES

Leilão de linhas de transmissão
atrai R$ 15,3 bi em investimentos
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS
O governo concedeu ontem a
construção e operação de 5,4
mil quilômetros de linhas de
transmissão de energia no país,
com investimentos estimados
em R$ 15,3 bilhões. Os projetos
estão divididos em 13 concessões e foram arrematados com
deságios de até 59,9%.
Os empreendimentos estão
localizados em 13 estados: Acre,
Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia. Devem entrar em
operação em prazos de 42 a 60
meses.
Os três maiores lotes terão a
função de reforçar o sistema de
transmissão para o escoamento

CAI

LEI DE

de energias renováveis geradas
no Nordeste e no norte de Minas Gerais, hoje um dos principais gargalos do setor elétrico
brasileiro.
Outro lote oferecido nesta
quinta reforça o abastecimento
de energia ao Amapá, que sofreu
grandes cortes no fornecimento
nos últimos anos. No maior deles, em 2020, a maior parte do estado ficou quase um mês convivendo com interrupções.
"Esse leilão traz solução para
algumas áreas que vêm sendo
discutidas há muito tempo no
Brasil, como o norte de Minas
Gerais. Isso viabiliza uma quantidade muito grande de empreendimentos, principalmente
em energia renovável", disse o
diretor da Aneel (Agência Na-

2017

cional de Energia Elétrica), Hélvio Guerra.
Em leilões de linhas de transmissão, vence a concorrência a
empresa ou consórcio que se dispuser a receber a menor receita
anual durante a concessão. Houve grande disputa pelos maiores
lotes oferecidos pela Aneel.
O maior deles, com 1,7 mil
quilômetros de extensão ligando Minas Gerais a São Paulo e
investimentos previstos em R$
4,9 bilhões, ficou com a Neoenergia. O lote teve oito concorrentes e, após disputa por vivavoz, a proposta vencedora teve
deságio de 47,3%.
Os outros dois grandes lotes,
com investimentos de R$ 3,6 bilhões cada, foram arrematados
pelo Consórcio Verde e pela

Cteep (Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista).
O primeiro construirá 1,2 mil
quilômetros de linhas de transmissão e subestações também
em Minas Gerais e São Paulo. A
segunda levou concessão para
operar 1,1 mil quilômetros e subestações em Minas Gerais e no
Espírito Santo.
"O sucesso desse leilão só é
possível porque hoje temos um
ambiente seguro e atrativo para
investimentos no setor elétrico", disse a diretora-geral substituta da Aneel, Camila Bomfim.
"Um ambiente que foi construído ao longo de tantos anos, com
base em uma governança bem
estruturada, segurança jurídica,
estabilidade e previsibilidade
regulatória."

CONJUNTURA

STF impede banco de
cancelar precatórios

PIB deve crescer 1,8%
este ano, prevê Ipea

JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

VLADIMIR PLATONOW/ABRASIL

O STF (Supremo Tribunal Federal) derrubou ontem uma lei
de 2017 que prevê o cancelamento de precatórios e requisições de pequeno valor federais
que foram expedidos, mas que
não foram sacados em um prazo
de dois anos.
Segundo essa lei questionada, após esse período os valores podiam ser transferidos pelas instituições financeiras diretamente para o Tesouro Nacional.
Os precatórios são pagamentos feitos pela administração
pública, sob ordem da Justiça, a
quem aciona o governo por algum motivo.
O caso começou a ser julgado
na quarta-feira passada, mas foi
interrompido e retomado na
tarde desta quinta-feira.
Por maioria, o Supremo seguiu o voto da relatora do caso,
ministra Rosa Weber, que entendeu que a norma é contrária à Constituição. Para ela, a
lei que foi questionada não po-

dia fixar um limite temporal
para o ato.
Também disse a lei transferia
do Judiciário para a instituição
financeira a averiguação do pagamento.
Rosa Weber afirmou que vê a
norma como uma "verdadeira
burla aos freios e contrapesos
indispensáveis ao bom funcionamento dos Poderes".
Votaram com ela os ministros
Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia.
Gilmar Mendes discordou da
ministra e entendeu que a medida é possível. Votou, porém, para que o cancelamento dos pagamentos só ocorra após intimação do credor pelo juízo de
execução. Ele foi seguido por
Luís Roberto Barroso, Kassio
Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux.
O pedido contra a lei foi apresentado à corte pelo PDT, que
argumentou que a norma só poderia ser aprovada no Congresso por meio de uma emenda à
Constituição.

O Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro deverá atingir
crescimento de 1,8% este ano,
chegando a 1,3% de crescimento em 2023. A estimativa é
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que
divulgou, ontem, a Visão Geral
da Conjuntura, análise trimestral da economia brasileira.
Segundo o instituto, o destaque será para o setor de serviços, com estimativa de alta
de 2,8%, enquanto os setores
de agropecuária e industrial
devem mostrar relativa estabilidade. Do lado da demanda, a
projeção de crescimento do
consumo das famílias ficou em
1,6% para este ano.
Depois da alta de 1% do PIB
registrada no primeiro trimestre de 2022, a maioria dos setores produtivos apresentou desempenho positivo também
em abril. As previsões do Ipea
mostram que, em maio, o nível
de atividade deve avançar na
comparação com o mês ante-

rior e com ajuste sazonal: 1,2%
na indústria, 0,6% no comércio
e 0,3% nos serviços.
DESACELERAÇÃO
Ainda de acordo com o Ipea,
para o segundo semestre deste
ano há expectativa de desaceleração da atividade econômica, em função de fatores externos e internos. Os aspectos externos apontam para menor
crescimento e maior incerteza,
dada a elevação das taxas observadas e esperadas de inflação na maioria dos países, e a
persistência da guerra entre
Rússia e Ucrânia – que deve
prolongar os atuais problemas
nas cadeias produtivas.
Do ponto de vista dos fatores internos, a persistência de
taxas de inflação elevadas,
além de inibir o consumo por
meio da redução da renda real
das famílias, tem levado ao
aperto da política monetária
no país, cujos efeitos atingem o
mercado de crédito e tendem a
se intensificar nos próximos
meses.
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Senado ‘ignora TSE’ e aprova PEC Kamikaze
O

Senado aprovou ontem a PEC (proposta
de emenda à Constituição) que institui um estado de
emergência para permitir que o
presidente Jair Bolsonaro (PL)
fure o teto de gastos e abra os cofres públicos a pouco mais de
três meses das eleições.
O texto, conhecido como PEC
Kamikaze, dá aval ao governo
para turbinar programas sociais
até o fim do ano sem esbarrar em
restrições da lei eleitoral, que
existem para evitar o uso da máquina pública em favor de algum
candidato. Bolsonaro ocupa o
segundo lugar nas pesquisas de
intenção de voto, atrás do expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT).
As medidas terão um custo total de R$ 41,25 bilhões -valor
maior que os R$ 38,75 bilhões
acertados na véspera, em mais

um movimento de aumento da
fatura. Quando as medidas para
atacar a alta de combustíveis começaram a ser discutidas, o gasto extra era projetado em R$ 29,6
bilhões.
A PEC prevê a ampliação temporária do Auxílio Brasil em R$
200, levando o benefício mínimo
a R$ 600 até o fim do ano. O texto
também autoriza o governo a zerar a fila do Auxílio Brasil, criar
um auxílio para caminhoneiros
autônomos e dobrar o valor do
Auxílio Gás.
De última hora, as lideranças
do governo fecharam um acordo
para incluir um benefício de R$ 2
bilhões a taxistas e ampliar em
R$ 500 milhões os recursos para
o programa Alimenta Brasil, que
financia a aquisição de alimentos
para doação a famílias carentes.
A proposta foi aprovada em
primeiro turno por 72 votos a fa-

GERALDO MAGELA/AGÊNCIA ESTADO

vor e um contrário, do senador
José Serra (PSDB-SP). No segundo turno, foram 67 votos a um.
Eram necessários 49 votos favoráveis nas duas rodadas de apreciação. A PEC agora segue para a
Câmara dos Deputados.
A PEC recebeu duras críticas

por conter o polêmico estado de
emergência. A justificativa do governo instituir esse dispositivo
em ano eleitoral é a Guerra da
Ucrânia -deflagrada no fim de fevereiro- e seu impacto nos preços de combustíveis.
Parlamentares temem que a

proposta abra um precedente perigoso e ressaltaram o caráter eleitoreiro da medida, além do risco
de dar um cheque em branco a
Bolsonaro. Ainda assim, o voto
contrário seria politicamente difícil de explicar para as suas bases.
Por isso, mesmo senadores contrários votaram a favor argumentando a necessidade de atender a
população mais carente.
O senador Confúcio Moura
(MDB-RO) (foto) foi um dos que
anunciou o voto favorável à medida, embora critique as condições do texto articulado pelo governo. "É claro que vamos votar
'sim', mas é doloroso. É doloroso pela forma como está sendo
apresentado. As finalidades são
ótimas, mas a forma, o momento e a inoportunidade são visíveis", afirmou.
A inclusão do estado de emergência para possibilitar o paga-

NOVO

mento dos benefícios sem riscos
à campanha de Bolsonaro foi antecipada pela Folha de S.Paulo. A
medida tem sido encarada como
um drible nas vedações da lei
eleitoral.
A legislação proíbe a implementação de novos benefícios
no ano de realização das eleições. As únicas exceções são programas já em execução ou quando há calamidade pública ou estado de emergência.
Alguns senadores, no entanto,
questionaram o fato de o texto
blindar as medidas no âmbito do
estado de emergência contra
"qualquer vedação ou restrição
prevista em norma de qualquer
natureza". Opositores viram nesse trecho uma carta branca para
Bolsonaro agir de olho em sua
reeleição, lançando mão de novos programas e gastos a poucos
meses do pleito.

COMANDO

Caixa vai contratar
auditoria para saber
que acobertou assédio
O conselho de administração
da Caixa Econômica Federal decidiu ontem contratar uma auditoria externa para apurar as denúncias de assédio sexual contra
Pedro Guimarães, agora ex-presidente do banco, e rastrear outros membros da cúpula que
acobertaram a situação.
A decisão de contratar uma
empresa terceirizada para conduzir a apuração foi tomada
após os relatos das mulheres vítimas de assédio indicarem que os
episódios eram conhecidos por
ao menos parte da diretoria e
dos vice-presidentes da Caixa.
A avaliação do colegiado é
que deixar a investigação nas
mãos das instâncias internas de
controle não é a melhor saída
para obter um diagnóstico independente, dada a suspeita de envolvimento de outros integrantes da cúpula da instituição.
As definições se deram em
reunião extraordinária do conselho de administração ontem à
tarde, convocada em resposta à
gravidade das acusações. A con-

duta do ex-presidente do banco
também será alvo das apurações, a despeito de ele já ter se
afastado do cargo.
O colegiado também nomeou a vice-presidente Henriete Bernabé (Habitação) como
presidente interina, até que a
nova indicada ao cargo, Daniella
Marques, esteja apta a tomar
posse. Nomeada pelo presidente
Jair Bolsonaro (PL), Marques
aguarda a análise de sua documentação pelo comitê de elegibilidade do banco.
A expectativa é que a nova
presidente seja empossada na
semana que vem. Assim que assumir, Marques também quer
criar um comitê de crise para
apurar os episódios narrados pelas vítimas e identificar outros
possíveis envolvidos.
Os dois movimentos são independentes, mas vão na mesma direção de traçar um amplo
diagnóstico da situação dentro
do banco, identificando falhas
que permitiram a continuidade
dos assédios.
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INVERNO: Sol, com chuva de manhã.
Manhã
Noite com poucas nevens.

Tarde

RECUPERAÇÃO FISCAL

RJ ganha prazo para resolver
exigências de 110 certidões
CRISTINA INDIO DO
BRASIL/ABRASIL

O

governo do Rio de Janeiro tem até o dia 15
de agosto para regularizar as 110 certidões de seguridade social relativas a órgãos
estaduais exigidas pela União
para confirmar a validade do
acordo de entrada no Regime de
Recuperação Fiscal, que segundo a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), o contrato foi assinado ontem, de forma digital.
A data foi determinada pelo
ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF), Dias Toffoli, em
resposta a uma petição da PGE
que acionou a corte alegando
que a União acrescentou exigências quatro dias antes do
prazo estipulado para a assinatura do acordo. No documento,
a PGE pediu que o STF determinasse à União a assinatura da
RRF e dos aditivos no prazo estipulado, de 30 de junho, sem as
condicionantes apresentadas.
Na petição, a PGE destacou
que não haveria tempo suficiente para cumprir as novas condicionantes. “A exigência da
União, nunca antes cogitada,
imposta na véspera do prazo final para a celebração de instrumentos contratuais indispensáveis à repactuação da dívida pública estadual, denota comportamento não esperado (princípio da confiança), contraditório
aos atos por ela própria produzidos. Afronta também o princípio
da razoabilidade a exigência de
regularização de certidões que
abrangem 110 CNPJ de órgãos
da Administração Direta, vinculados ao próprio Estado, 4 dias
antes da assinatura dos contratos que a União se comprometeu a assinar em acordo homologado pelo Supremo Tribunal

VIOLÊNCIA

Federal”, apontou a PGE.
Ainda na petição a PGE
apontou ao ministro que desde
o meio do ano passado, o governo do estado busca atender às
exigências para o acordo “Até
chegar à homologação do presente acordo, desde 04 de junho
de 2021, data em que foi deferido o pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, vem
o Estado do Rio de Janeiro percorrendo verdadeira via crucis
para superar todas as dificuldades que se apresentaram. Algumas delas aparentemente intransponíveis, como os esforços,
com medidas legislativas, para
majorar a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos e autorização para
alienação de participação societária da CEDAE”, destacou.
STF
O ministro reconheceu que
não havia prazo suficiente para
encaminhar as certidões à
União como foi pedido. A pendência na apresentação das certidões não impede que o acordo
possa ser assinado ainda hoje.
No entanto, caso o governo do
estado do Rio não cumpra o prazo dado até 15 de agosto, ele fica
sem validade.
RECUPERAÇÃO FISCAL
Desde 2017, o estado do Rio
de Janeiro está no Regime de
Recuperação Fiscal, que prevê a
suspensão do pagamento das
parcelas da dívida do estado
com a União em troca de medidas de ajuste fiscal, como corte
de gastos, congelamento de salários de servidores e privatizações locais. Apenas nos três primeiros anos de vigência, o estado deixou de pagar R$ 92 bilhões à União.
Em 2020 e 2021, o Congresso

aprovou alterações na lei do
RRF, aumentando de 6 para 10
anos a duração do regime especial, com 1 ano de prazo para a
apresentação de um novo plano
de ajuste. As condições para a
adesão ao RRF foram abrandadas. As emendas de relator foram retiradas do teto estadual
de gastos e foi derrubada a exigência de que as estatais locais
sejam totalmente privatizadas,
com os governos locais mantendo ações das empresas.
Com as mudanças, o Rio de
Janeiro apresentou um novo
Plano de Recuperação Fiscal para alongar a dívida por mais tempo e fazer ajustes com regras
mais brandas que no plano original. O novo plano permitiria a
reprogramação de mais R$ 52,5
bilhões da dívida com a União
até 2030, além dos R$ 92 bilhões
suspensos atualmente. Em janeiro, no entanto, o Tesouro Nacional deu parecer contrário às
propostas sugeridas pelo estado.
O governador Cláudio Castro
inaugurou, ontem, mais um
Restaurante do Povo. A nova
unidade fica em Belford Roxo,
na Baixada Fluminense, e a previsão é de que 3 mil refeições sejam servidas por dia no local.
“Estou muito feliz em entregar mais um Restaurante do Povo que vai beneficiar muitas
pessoas. O Governo do Estado
está olhando para aqueles que
precisam”, afirmou o governador Cláudio Castro.
A unidade, construída em
uma área de aproximadamente
1.500 metros quadrados, vai oferecer almoço a R$ 1 e café da
manhã a R$ 0,50. Serão mil cafés
da manhã servidos das 7h às 9h
e dois mil almoços, servidos de
12h às 14h. A unidade funciona
de segunda a sexta-feira.
Moradora do bairro Castelar,

Ana Maria da Conceição Peixoto, de 63 anos, chegou cedo para
garantir o primeiro lugar na fila.
“Fui a primeira. A gente precisava de um restaurante desse.
Estou muito emocionada. Pretendo vir sempre comer aqui
com a minha neta”, contou a cozinheira.
As amigas Isa Prata, 64 anos,
e Vanda Rufina de Oliveira, 76,
aproveitaram a abertura do restaurante. A comida foi aprovada
pelas duas.
“Estava tudo maravilhoso. Já
fui em outros restaurantes desse
e achava que faltava um aqui”,
disse Vanda.
O Estado investiu mais de R$
1,3 milhão na construção do
Restaurante do Povo de Belford
Roxo. As obras ficaram sob responsabilidade do município. A
iniciativa é fruto de uma parceria do Governo do Estado com a
Prefeitura de Belford Roxo.
MAIS 26 RESTAURANTES
O Restaurante do Povo serve
13.200 refeições diárias em sete
unidades: Petrópolis, Duque de
Caxias, Campo Grande, Niterói,
Volta Redonda, Bangu e Bonsucesso. O objetivo do programa é
reduzir a fome e a insegurança
alimentar e nutricional da população com o fornecimento de refeições saudáveis, balanceadas e
originadas de processos seguros.
Além das unidades em funcionamento, serão entregues
mais três até o fim do ano: Central do Brasil, Madureira e Barra
Mansa. Também fazem parte do
projeto de expansão: Méier,
Manguinhos, Irajá, Cidade de
Deus, Rocinha, Santa Cruz,
Complexo da Maré, Complexo
do Alemão, Itaboraí, Queimados, Nilópolis, São João de Meriti, Magé, Nova Iguaçu, Itaperuna e Macaé.

SEXUAL

Governo capacita agentes para combater pedofilia
O Governo do Estado vai treinar 2.500 agentes da Secretaria de
Estado de Governo, especificamente da Operação Segurança
Presente, Operação Lei Seca e
Programa RJ para Todos, para a
prevenção e combate a pedofilia e
a violência sexual. O lançamento
do Projeto Educativo para Proteção e Acolhimento da Infância
(Pepai) aconteceu na quarta-feira
passada, no Palácio Guanabara,
em Laranjeiras, no Rio.
O objetivo do projeto está de
acordo com a Lei Maura de Oliveira (9234/21), sancionada pelo go-

vernador Cláudio Castro. As aulas
serão ministradas por uma equipe
multidisciplinar, que, entre os especialistas, contará com a própria
educadora Maura de Oliveira. O
curso terá duração de 34 horas,
sendo 4h presenciais e 30h online.
Os agentes receberão material didático e certificado.
O projeto será um trabalho
educativo com o intuito de treinar
os agentes para que eles consigam
identificar os abusadores e, com
isso, salvar as crianças vítimas de
ataques de assediadores nas ruas,
em casa e na internet. Além da Se-

cretaria de Estado de Governo, órgãos do Estado do Rio, como o
RioSolidário, também irão capacitar servidores. A primeira-dama e
presidente de honra do RioSolidário, Analine Castro, avaliou que o
trabalho não é apenas para o estado, mas também para a vida de todos aqueles que irão participar
desta capacitação.
“Esse projeto ajudará muitas
crianças e irá garantir um futuro
melhor para elas, um futuro que
um ser humano merece, sem
traumas. Estamos dando hoje o
primeiro passo de um projeto incrível”, ressaltou a primeira-dama. A subsecretária de Estado de
Governo, Roberta Barreto, falou

sobre a importância da Lei Maura
de Oliveira ter sido sancionada e
como a formação dos agentes é
um grande aliado nessa luta.
“Os policiais militares e as assistentes sociais do Segurança
Presente, RJ Para Todos e Lei Seca
e toda a sociedade possuem uma
importância gigante nesse momento. Cláudio Castro sancionou
a Lei Maura de Oliveira que fala
exatamente da prevenção e do
combate aos crimes de violência
sexual na infância e pedofilia. Precisamos formar agentes com olhar
atento e perseverante na causa
para não ser apenas mais uma
dessas notícias nos jornais diários”, disse a subsecretária.
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Solenidade de
São Pedro e São
Paulo Apóstolos
“Tu és o Messias, o filho do Deus vivo” (Mt 16,16)

A

Igreja celebra, no dia 29 de junho, o dia da solenidade
dos Apóstolos Pedro e Paulo. São os dois pilares da ação
evangelizadora da Igreja. Pedro, como o primeiro Papa, instituído pelo próprio Jesus, e Paulo que era o evangelizador
dos gentios. A Igreja no Brasil tem permissão junto à Santa
Sé para celebrar essa solenidade no domingo seguinte, no
caso do dia 29 cair num dia de semana. Esse ano, o dia 29 é
uma quarta-feira, dessa forma, a Igreja no Brasil celebrará
essa solenidade no dia 3 de julho, que é o domingo seguinte.
O dia dos Apóstolos Pedro e Paulo é considerado o Dia do
Papa, justamente por Pedro ter sido o primeiro Papa da Igreja e Francisco o seu sucessor. Por isso, nesse dia, rezemos
pelo Papa Francisco para que possa continuar firme em sua
missão de ser guia e pastor dessa Igreja. Ultimamente, temos visto através dos meios de comunicação que o Papa
Francisco está com alguns problemas de saúde. Dessa forma, intensifiquemos as nossas orações por ele, para que
continue firme em sua missão de sucessor de Pedro.
Nesse dia, também acontece o óbolo de São Pedro. Os
fiéis são convidados nessa data a fazer a sua oferta generosa
durante a celebração eucarística em favor da Igreja e do Papa. Essa oferta significa a solidariedade dos fiéis ao Papa, a
pertença de todo o povo de Deus à Igreja. Essa oferta, além
de tudo, ajuda nas múltiplas carências da Igreja universal e
nas obras de caridade em favor dos mais necessitados. A
oferta do óbolo de São Pedro é significativa nesse dia, mas se
não conseguir podem ser feitas ao longo de todo ano, procurando a Cúria Diocesana ou a secretaria paroquial de sua
paróquia.
Rezemos de modo especial nesse dia pela Igreja e por
suas necessidades. Rezemos pelo Papa Francisco, por todos
os bispos, padres e diáconos e que nunca faltem pessoas dispostas a cooperarem na missão de anunciar o Evangelho.
Peçamos de modo especial ao Espírito Santo para que nunca desampare a Igreja, pois é graças à ação do Espírito Santo
que a Igreja consegue superar as adversidades.
A primeira leitura desta solenidade é de Atos dos Apóstolos (At 12, 1-11). Herodes começou a perseguir com mais
veemência a Igreja de Cristo e seus seguidores. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agrada
aos judeus, mandou prender Pedro. Eram os dias dos pães
ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou quatro
grupos de soldados para vigiá-lo, com quatro soldados em
cada grupo. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao
povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro esteve preso, a Igreja rezava continuamente por ele, do mesmo modo
que hoje somos chamados a rezar pelo Papa Francisco. Herodes estava para apresentá-lo e, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados preso com duas correntes e
os guardas vigiavam a prisão.
O Anjo do Senhor apareceu e iluminou a cela, e tocou no
ombro de Pedro. Ao acordar, o anjo disse a Pedro para que
se levantasse logo e vestisse a capa e a sandália. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: “Põe tua capa e vem comigo”. Pedro o acompanhou e ainda sem acreditar, imaginando que
fosse uma visão, seguiu o anjo e logo se viu fora da prisão.
Andaram por uma rua e o anjo o deixou. Pedro caiu em si e
disse, que de fato, o Senhor enviou um anjo para libertá-lo
da prisão e do poder de Herodes. O mesmo acontece nos
dias de hoje. O Senhor acompanha a Igreja em suas necessidades e envia os seus anjos para nos livrar do mal. Inclusive
faz com que essa Igreja continue firme, apesar dos ventos
contrários que apareçam.
O Salmo responsorial é o 33 (34) e o refrão diz: “De todos
os temores me livrou o Senhor Deus”. Como vimos na primeira leitura, o Senhor envia os seus anjos para nos livrar de
todo o mal. Ele está conosco e nos dirige no caminho do
bem, confiemos em Deus e no seu projeto de vida para nós e
acreditemos que Ele nos livra de todo o mal.
A segunda leitura é da segunda Carta de São Paulo a Timóteo (2 Tm 4, 6 -8. 17-18). Paulo já estava nos seus últimos
momentos de vida, já com um pouco de idade e preso, e trocava cartas com Timóteo. Paulo dizia que já havia combatido o bom combate e guardado a fé, e estava aguardando a
coroa da justiça. Paulo diz que o Senhor sempre esteve com
ele e foi libertado da boca do leão. Paulo faz um agradecimento a Deus e diz que no dia de partir para a vida eterna,
Deus lhe concederá o reino celeste.
Que possamos fazer igual a Paulo, escrever uma carta de
ação de graças a Deus ao final da nossa vida, esperando a
merecer a vida eterna e ainda dizer: “Combati o bom combate, guardei a fé”.
O Evangelho é de Mateus (Mt 16, 13-19). Nesse trecho do
Evangelho, acompanhamos a profissão de fé do Apóstolo
Pedro. Jesus perguntou aos discípulos quem dizem os homens ser o Filho do Homem. Eles respondem que alguns dizem que era João Batista, outros que é Elias e, ainda, algum
dos profetas que tenha ressuscitado dos mortos. Isso Jesus já
sabia, Ele mesmo ouvia o que diziam d’Ele, mas queria ouvir
dos discípulos uma resposta diferente, pois eles estavam
com Ele o tempo todo e já eram capazes de dar uma resposta diferente. Pedro toma a palavra e diz: “Tu és o Messias, o
filho do Deus vivo” (Mt 16,16). Jesus elogia a Pedro e diz que
não foi um ser humano que lhe revelou aquilo, mas o próprio Deus. Jesus diz a Pedro que de agora em diante ele é
“Pedra”, e sobre essa pedra Jesus construiria a sua igreja e o
poder do inferno nunca poderá vencê-la. A partir daquele
momento, ele receberia as chaves do reino dos céus e tudo o
que Pedro ligasse na terra, seria ligado no céu e tudo o que
Pedro desligasse na terra, seria desligado nos céus.
Essa mesma resposta que Pedro deu, nós também podemos dar. Jesus pergunta para nós quem é Ele. E nós devemos responder: “Tu és o Messias, o filho do Deus vivo”. Essa
resposta nós só poderemos dar por meio da oração, é na intimidade com Deus que Ele revela o Filho para nós.
Irmãos e irmãs, celebremos com alegria essa solenidade
de São Pedro e São Paulo e peçamos a Deus que o Espírito
Santo continue a iluminar a Igreja e que o poder do inferno
nunca prevaleça sobre ela. A Igreja Católica Apostólica Romana continua firme e de pé, mesmo com os ventos contrários a ela, pois está fundada sob o poder do Espírito Santo e
do Apóstolo Pedro.
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Barroso prorroga suspensão
de despejos até 31de outubro
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

O

ministro Luís Roberto Barroso, do STF
(Supremo Tribunal
Federal), prorrogou a suspensão
de despejos e desocupações devido à pandemia até o dia 31 de
outubro deste ano, após o fim do
período eleitoral.
Barroso havia decidido inicialmente, em junho de 2021,
suspender ordens de remoção e
despejo por seis meses, mas ampliou em outras três decisões esse período. A ação foi apresentada pelo PSOL.
Na nova decisão, ele afirma
que houve uma tendência de alta em junho nos números da
pandemia, após um período de
queda.
Além disso, aponta que já é
necessário estabelecer um regime de transição para o tema e
que a medida não pode se estender de maneira definitiva.
"Embora possa caber ao STF
a proteção da vida e da saúde
durante a pandemia, não cabe a
ele traçar a política fundiária e

ESCÁRNIO

habitacional do país", afirmou
Barroso na decisão.
Essa transição tem sido um
pleito que Barroso tem feito ao
Congresso nos últimos meses.
"É recomendável que esta Corte
não implemente desde logo um
regime de transição, concedendo ao Poder Legislativo um prazo razoável para disciplinar a
matéria", disse.
Em determinações anteriores, o ministro do Supremo já
havia dito que milhares de famílias no país estão ameaçadas de
despejo, e o agravamento da situação socioeconômica tende a
aumentar o número de desabrigados.
O que está ajudando a segurar a expulsão maciça de parte
da população para ocupações
irregulares ou mesmo para as
ruas do país são as liminares do
STF e uma lei aprovada pelo
Congresso, suspendendo os
despejos e desocupações.
Após a decisão de Luís Roberto Barroso de interromper
por seis meses ordens ou medidas de desocupação no país, em

junho do ano passado, o Congresso aprovou uma lei em outubro com a mesma função. O
presidente Jair Bolsonaro (PL)
havia imposto um veto, que foi
derrubado pelos parlamentares.
O Supremo então passou a determinar novos prazos sobre ela.
A medida acabaria em dezembro, mas foi renovada até
março. Com isso, várias reclamações passaram a ser ajuizadas no STF contra decisões de
instâncias inferiores, que, na visão dos reclamantes, não haviam interpretado corretamente
a decisão da instância máxima
do Judiciário brasileiro.
Ao todo, houve 66 decisões
monocráticas referentes a 59 reclamações. A maioria das decisões ocorreu em setembro (10),
outubro (20) e novembro (18).
A última liminar do ministro
Barroso, que estendia a suspensão até esta quinta (30), havia sido validada pela maioria dos
ministros da corte, em sessão
virtual, em abril. A extinção dessa liminar poderia colocar em
situação de risco mais de 132 mil

famílias, segundo afirmou o
próprio magistrado no documento.
Como o jornal Folha de S.Paulo mostrou no ano passado, o estado de São Paulo concentra metade de todas as reclamações de
remoções de pessoas por moradia que chegam ao STF.
A conclusão estava presente
em uma nota técnica feita pelo
Insper (Instituto de Ensino e
Pesquisa), assinada por Bianca
Tavolari, Saylon Alves e Vitor
Nisida.
De acordo com a apuração
dos pesquisadores, 19.923 pessoas foram protegidas pela suspensão de despejos, remoções e
reintegrações de posse por meio
de decisões de ministros com
base na ação.
No período entre 2020 e 2021,
o Tribunal de Justiça de São Paulo registrou um crescimento de
quase 70% nas ações de despejo
e reintegração de posse -saltando de 19.373 para 32.461. Até o
início da pandemia, o TJ estava
registrando queda progressiva
no número dessas ações.

DA CULTURA

Silveira vai receber medalha que já
foi entregue a Drummond e Freyre
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS
O deputado federal Daniel
Silveira (PTB-RJ) vai receber a
Medalha Biblioteca Nacional Ordem do Mérito do Livro, da
Biblioteca Nacional. A homenagem é historicamente concedida a acadêmicos, autoridades e
intelectuais que contribuem para o universo da literatura. Entre
eles estão os escritores Gilberto
Freyre e Carlos Drummond de
Andrade.
A informação foi confirmada
pelo parlamentar à reportagem.
A cerimônia será realizada
hoje de manhã, na sede da instituição, no Rio de Janeiro. Neste ano, a honraria será entregue
a 200 personalidades por ocasião do Bicentenário da Independência.
Procurada, a Biblioteca Na-

cional não compartilhou a lista
com todos os homenageados,
mas disse que os nomes foram
escolhidos pelo presidente da
instituição, Luiz Carlos Ramiro
Júnior, e pelo secretário Especial da Cultura, Hélio Ferraz de
Oliveira.
Silveira ainda não sabe se irá
participar do evento. O deputado afirma que já tinha uma
agenda prévia, mas vai tentar
cancelar seus compromissos
para receber o prêmio pessoalmente.
Em abril deste ano, o deputado foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 8
anos e 9 meses de prisão, em regime inicial fechado, por ataques aos ministros da corte. Um
dia depois, no entanto, recebeu
um indulto do presidente Jair
Bolsonaro (PL).

A lista de convidados da cerimônia inclui o ex-secretário de
Cultura e pré-candidato a deputado federal Mario Frias, o ministro do Turismo, Carlos Alberto Gomes de Brito, a primeiradama Michelle Bolsonaro, o cineasta Josias Teófilo e a presidente do Iphan, Larissa Peixoto,
além do próprio presidente Jair
Bolsonaro.
Em 1985, quando Carlos
Drummond de Andrade foi
agraciado com a medalha, a então diretora da Biblioteca Nacional, Maria Alice Barroso, celebrou a Assembleia Constituinte
e as forças democráticas que se
mobilizaram para que o país tivesse eleições diretas.
O trabalho dos ministérios da
Cultura, da Educação e da Ciência e Tecnologia também foi exaltado em seu discurso, registrado

e preservado pela instituição.
Criada há 212 anos, a Biblioteca Nacional é a mais antiga
instituição cultural brasileira. O
cientista social Luiz Carlos Ramiro Júnior assumiu a presidência em março, um mês após a
saída do monarquista Rafael
Nogueira, que foi para a Secretaria Especial da Cultura.
Ramiro Júnior tem um canal
no YouTube em que discute política. Em vídeo publicado durante a pandemia, afirmou que
vivíamos uma "guerra bioideológica" e que havia exagero nas
medidas tomadas para conter a
Covid-19.
Ele levantou desconfiança de
que o vírus poderia ser uma arma biológica e disse que a doença não matava idosos sem comorbidades, crianças e nem
mulheres grávidas.

ENGANADOS

Avião sobrevoa evento da PRF com
faixa com a frase 'Bolsonaro mentiu'
CAUE FONSECA/FOLHAPRESS
Enquanto agentes e autoridades participavam ontem de
um evento pelos 94 anos da PRF
(Polícia Rodoviária Federal) na
sede da Universidade Corporativa da PRF em Florianópolis,
Santa Catarina, um avião sobrevoou o local do evento com os
dizeres: "Nada a comemorar.
Bolsonaro mentiu pros PRFs".
Em determinado momento

MINISTÉRIO

DA

do protesto aéreo, o avião disputou espaço com um helicóptero
da PRF que fazia parte do evento, que contava com a presença
do ministro da Justiça, Anderson Torres, e do diretor-geral da
PRF, Silvinei Vasques.
O avião foi alugado pela FenaPRF (Federação Nacional dos
Policiais Rodoviários Federais),
que integra os sindicatos estaduais da PRF, para constranger o
presidente Jair Bolsonaro (PL)

após ele ter admitido publicamente que não haverá reestruturação de carreiras ou aumento de
salários para servidores federais.
Conforme a FenaPRF, a promessa de Bolsonaro de reestruturar as carreiras da PRF e de
outras forças civis de segurança
vem desde a primeira visita do
presidente a Florianópolis, em
outubro de 2019, para uma formatura da instituição.
Após mais de três anos sem

avanço nas negociações, o presidente admitiu em entrevista
ao canal SBT, em 7 de junho,
que as medidas ficarão para
2023, em caso de reeleição.
Na entrevista, o presidente
afirmou que "algumas categorias pedem reestruturação. Mas,
quando você fala em reestruturar uma carreira, as outras não
admitem que as delas não sejam
também reestruturadas. E não
tem recurso para tal".

SAÚDE

Entidades acionam STF para suspender guia antiaborto
Quatro entidades de saúde
e de bi o é ti c a p r o t o c o l a ra m
ação no STF (Supremo Tribunal Federal) com pedido de liminar para derrubar um manual do Ministério da Saúde
que contraria o Código Penal
de 1940, distorce dados técnicos e cria entraves para a realização do aborto legal em situações previstas em lei.
Entre outras coisas, o guia
do governo federal afirma que
todo aborto é crime e que, por-

tanto, não há interrupção de
gravidez legal no Brasil. Também coloca como limite para o
procedimento a idade gestacional de 22 semanas, o que
não tem amparo legal.
A ação, uma ADPF (Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental), é assinada pela SBB (Sociedade Brasileira de Bioética), a Abrasco
(Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o Cebes (Centro
Brasileiro de Estudos de Saú-

de) e a Rede Unida.
Na semana passada, uma
articulação de 78 entidades,
grupos de estudos e clínicas
ju rídicas de u nive rsidade s
brasileiras enviaram ao Ministério da Saúde uma manifestação pedindo a revogação do
guia.
Tanto o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, quanto o
secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde,
Raphael Câmara, já se mani-

festaram defendendo o guia
do governo federal.
Segundo o advogado do caso, Henderson Furst, presidente da comissão de bioética
da Ordem dos Advogados de
São Paulo, o objetivo primeiro
da ação é suspender de imediato a nota técnica do Ministério da Saúde que, entre outras coisas, define como critério para a realização do aborto
legal o limite temporal de 22
semanas de gestação.

CLIMÁTICAS

STF determina que
governo envie recursos
para o Fundo Clima
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS
O STF (Supremo Tribunal
Federal) formou maioria ontem para determinar que o
Poder Executivo não contingencie as verbas de um fundo
que tem o objetivo de amenizar o impacto das mudanças
climáticas.
Seis dos 11 ministros já votaram no sentido de que o governo terá que "fazer funcionar" o Fundo Clima.
O julgamento acontece na
plataforma virtual da corte, na
qual os magistrados depositam os seus votos durante um
determinado período de tempo, e só será encerrado hoje.
Os ministros entenderam
que o governo foi omisso em
não usar integralmente os recursos do fundo, que é vinculado ao Ministério do Meio
Ambiente, referentes ao ano
de 2019. O objetivo do Fundo
Clima é o financiamento de
projetos que levem à redução
de emissões de gases de efeito estufa.
"O país caminha no sentido
contrário aos compromissos
assumidos e à mitigação das
mudanças climáticas, e a situação se agravou substancialmente nos últimos anos",
disse o relator da ação, ministro Luís Roberto Barroso.
"Esse é o preocupante e
persistente quadro em que se
encontra o enfrentamento às
mudanças climáticas no Brasil, que coloca em risco a vida,
a saúde e a segurança alimen-

tar da sua população, assim
como a economia no futuro."
Segundo ele, "o Executivo
tem o dever -e não a livre escolha- de dar funcionamento ao
Fundo Clima e de alocar seus
recursos para seus fins".
Acompanharam o voto de
Barroso, até a tarde desta
quinta, os ministros Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Alexandre
de Moraes, Rosa Weber e Edson Fachin.
Fachin também votou para
que, além das de Barroso, a
União publique relatórios trimestrais sobre os gastos do
Fundo Clima e formule "com
periodicidade razoável" um
inventário nacional de emissões e remoções de gases de
efeito estufa.
No entanto, essa demanda
não foi acompanhada pelos
ministros que já votaram.
A ação que está sendo julgada pelo STF foi apresentada
pelo PSB, PT, PSOL e Rede,
que argumentaram que a partir de 2019 o governo federal
passou a se omitir em relação
ao fundo e deixou de aplicar
os seus recursos em medidas
para mitigar as mudanças climáticas.
Ao Supremo, a Presidência
da República disse que a destinação dos recursos em questão é de competência do chefe
do Executivo e que não poderia estar sujeita a revisão da
Justiça, porque violaria o princípio da separação de Poderes. Também disse que não
houve retrocessos na questão.

C O V I D -19

Brasil tem 272 mortos
e 75 mil casos em 24h
O Brasil registrou 272 mortes por Covid e 75.106 casos da
doença, ontm. Com isso, o país
chegou a 671.466 vidas perdidas e a 32.358.451 infectados
pelo Sars-CoV-2 desde o início
da pandemia.
Amapá, Amazonas, Mato
Grosso do Sul, Piauí, Sergipe
e Roraima não registraram
óbitos.
A média móvel de mortes é
de 215 por dia, um aumento
de 44,29% em relação ao dado
de duas semanas atrás. A média de infecções chegou a
56.388 por dia, crescimento de
40,66%.
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 Se-

cretarias de Saúde estaduais.
De acordo com dados das
secretarias estaduais de Saúde,
nas últimas 24 horas foram
aplicadas 23.083 primeiras doses e 28.229 segundas doses.
Também foram registradas
635 doses únicas e 157.635 doses de reforço.
Dessa forma, ao todo,
179.087.249 pessoas receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil. Somadas as doses
únicas da vacina da Janssen, já
são 167.529.464 pessoas com as
duas doses ou com uma dose
da vacina da Janssen.
Assim, o país já tem 83,36%
da população com a 1ª dose e
77,98% dos brasileiros com as
duas doses ou uma dose da vacina da Janssen.
Santa Catarina não atualizou vacinas.
Até o momento, 94.967.347
pessoas já tomaram a dose de
reforço.

SÃO PAULO

Datena desiste outra
vez da disputa eleitoral
O apresentador José Luiz
Datena (PSC) anunciou, ontem, que desistiu de concorrer
ao Senado em São Paulo. Ele
disputaria a cadeira na chapa
de Tarcísio de Freitas (Republicanos), apoiador de Jair Bolsonaro (PL).
Datena era considerado favorito na briga pelo cargo. O
apresentador esteve à frente
de seu programa na TV Bandeirantes, o Brasil Urgente, ontem à tarde, o que desabilita
sua participação no pleito. Ele
abriu a atração com um comunicado sobre a desistência.
A legislação eleitoral exige
que pré-candidatos se afastem
da TV a partir de 30 de junho. É
a quarta vez que Datena ensaia

entrar na política e desiste.
A TV Bandeirantes havia
anunciado que o comunicador
entraria de férias a partir desta
sexta-feira. Na terça, ele afirmou à reportagem que mantinha a disposição de concorrer.
Ao anunciar a decisão, Datena confirmou ter chegado a
um acordo com Bolsonaro para ser seu candidato ao Senado
em São Paulo e eximiu o presidente de culpa pela desistência.
"Obrigado a ele por ter confirmado o acordo que aconteceu, não foi por parte dele que
não deu certo", disse o apresentador. "Mas eu pensei bem
e resolvi seguir o meu caminho", continuou.
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com o metrô também, né?
Porque o metrô é uma empresa não dependente e vai passar a ser dependente, porque
vai ter que ter recurso do governo para manter a tarifa",
explicou.
Nunes disse também que a
ação conjunta da prefeitura e
do estado para manter o valor
da tarifa é uma política pública. "Porque tem uma retomada econômica, São Paulo está
gerando empregos, mas temos
muitos desempregados. Na capital, temos 800 mil desempregados, 11% do público ativo
procurando empregos", disse.
Sobre a nova paralisação
dos motoristas e cobradores,
ocorrida nesta quarta-feira
passada, Nunes voltou a criticar o Sindmotoristas, que representa a categoria. "Fica
uma experiência para a cidade
de São Paulo, para todos os
paulistanos, um aprendizado
para esse sindicato e outros
sindicatos de que não dá para
aceitar irresponsabilidades. O
que aconteceu ontem foi uma
irresponsabilidade, um desrespeito com a cidade, uma
falta de comprometimento
com a coisa pública, que não
se espera de um sindicato."
Após a determinação judicial para que motoristas e cobradores retornassem ao trabalho, lideranças do movimento apontaram uma vitória
com a paralisação.
"Saímos vitoriosos. É histórico você receber 100% das horas-extras", afirmou o presidente licenciado do Sindmotoristas, Valdevan Noventa, citando uma das conquistas.

TREM

CPTM prepara venda de
naming rights de estações
A CPTM (Companha Paulista
de Trens Metropolitano) planeja
vender namings rights para dar
nomes de marcas às estações da
linha que leva ao aeroporto de
Guarulhos.
Foi aberta ontem a consulta
pública para ouvir o interesse do
mercado na licitação dos nomes
das paradas da linha 13-Jade,
que vai a Cumbica, além dos tre-

chos da 10-Turquesa, da 11-Coral, da 12-Safira.
A consulta fica aberta por 60
dias. Pelas previsões da CPTM,
o edital será divulgado até o fim
do ano.
A concessão de exploração
publicitária em nomes de estações deve seguir modelos já
praticados em paradas dos metrôs de São Paulo e do Rio.

C O V I D -19

Prefeitura terá de indenizar
família de servidora morta
A Justiça do Trabalho condenou a Prefeitura de Piracicaba, no interior de São Paulo, a
indenizar por danos morais e
materiais a família da agente
comunitária de saúde Eva Rodrigues Soria, 40, que morreu
por Covid-19. A prefeitura pretende recorrer da decisão.
O valor estipulado é de R$
200 mil, além de duas pensões
mensais de R$ 2.600 durante
40 anos, uma para o filho e outra para o marido da vítima.
Em nota, a prefeitura disse
apenas que foi notificada da
decisão e que vai recorrer. No
processo, o município negou o
nexo de causalidade (comprovação de que uma ação foi
consequência de outra) entre a
doença e o trabalho.
No entendimento da juíza
Izabela Tofano de Campos Leite, a "atividade desenvolvida
pela empregada falecida a expunha a risco acentuado, ficando comprovado nos autos
que ela atendeu pacientes
contaminados, ou ao menos
com sintomas da doença, de
forma que ficou configurada a
responsabilidade".
O período estipulado da
pensão se baseou na expectativa de vida da mulher brasileira
apontada pelo IBGE (Instituto

Tarde

Noite

26º

12º

5%

06:45 17:32

EUA

Prefeito descarta
aumento na tarifa de
transporte neste ano
O prefeito Ricardo Nunes
(MDB) afirmou ontem que não
haverá aumento da tarifa dos
transportes na cidade de São
Paulo neste ano. A declaração
foi feita um dia após a greve de
motoristas e cobradores que
parou 675 linhas de ônibus.
Segundo ele, o subsídio,
que chegou a R$ 3,3 bilhões
em 2021, será ampliado em
2022, por causa dos gastos
com combustível e folha salarial das empresas -a previsão é
de que passe de R$ 4 bilhões.
"Conversei ontem com o
governador Rodrigo Garcia
(PSDB). Ele não vai aumentar
o trem e o metrô, e a Prefeitura
de São Paulo não fará aumento da tarifa neste ano", disse.
Nunes afirmou que já são
dois anos sem aumento da passagem, apesar dos reajustes
nos combustíveis, por exemplo. Ele disse que o novo valor
do subsídio depende muito de
como vai ser o custeio e o volume de passageiros ao longo do
ano, mas aponta para um
acréscimo substancial no repasse de recursos. "A gente
imagina que deva passar de R$
4 bilhões neste ano", disse.
O prefeito disse que só o aumento nos salários de motoristas e cobradores, acordado
após a primeira paralisação em
14 de junho, tem um impacto
de R$ 300 milhões no subsídio
repassado às empresas.
Segundo Nunes, a manutenção da tarifa e o encarecimento dos custos de transporte levam a um repasse maior.
"Evidentemente, teremos que
aportar mais recursos de subsídio, como o estado vai fazer

INVERNO: Sol com nevoeiro ao amanhecer.
Manhã
Noite de céu limpo.

Brasileiro de Geografia e Estatística) em janeiro de 2021,
quando o processo foi aberto:
80 anos. Eva morreu em agosto
de 2020, por complicações relacionadas à infecção por Covid-19, após ficar cerca de cinco dias internada. Na época,
ainda não havia vacinas contra
a doença disponíveis.
Ela trabalhava em uma Unidade de Saúde da Família de
Piracicaba e, nas horas extras,
atuava na recepção de uma
Unidade de Pronto Atendimento. Segundo Roberta Bonfiglio e Paula Filzek, advogadas
da família, a servidora sofreu
um acidente de trabalho, pois
foi infectada enquanto exercia
suas atividades profissionais
para o município.
"Comprovamos que o marido e o filho, que moravam com
ela na época, não estavam
saindo de casa, pois o primeiro
estava afastado pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e o segundo fazia aulas remotas pelo computador. A única pessoa que saía e tinha contato com possíveis contaminados era a Eva", disse Filzek.
Eva fazia mais de 17 visitas
diárias a pacientes, acima da
média de outros profissionais,
dizem as advogadas.

a

Ketanji toma posse como 1
juíza negra da Suprema Corte
RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS

K

etanji Brown Jackson
se tornou, ontem, a
primeira juíza negra a
integrar a Suprema Corte dos
Estados Unidos em 233 anos de
história da instituição.
Jackson, 51, fez o juramento e
foi empossada no cargo por volta das 12h (13h em Brasília). Ela
jurou defender a Constituição
dos EUA e administrar a Justiça
de modo impessoal e imparcial,
e não discursou no evento, que
durou poucos minutos e foi realizado dentro da Suprema Corte.
A magistrada terá um mandato
vitalício, assim como os outros
oito integrantes do tribunal
Sua nomeação foi feita pelo
presidente Joe Biden em fevereiro e ela foi aprovada pelo Senado em abril. Nas sabatinas, foi
bastante pressionada e chegou a
chorar ao receber elogios por
sua trajetória.
Sua entrada, no entanto, não
altera a divisão atual da Corte,
que tem maioria de seis juízes
conservadores e três de posição
mais liberal. Ela entrou no lugar
de Stephen Breyer, 83, que se
aposentou.
Breyer deixou o cargo ao final
do período de trabalho de 2021-

2022, em que a Suprema Corte
tomou várias decisões que agradaram aos conservadores, como
retirar restrições ao porte de armas e retirar o direito constitucional ao aborto, revertendo
uma decisão da própria corte tomada há quase 50 anos.
Entre as últimas decisões, o
tribunal concluiu ontem que a
EPA (agência federal de proteção ambiental) não tem poder
para limitar as emissões de poluentes em usinas de produção
de energia. O colegiado entendeu que apenas o Congresso, ou
as próprias usinas, podem impor
esses limites. Com isso, o governo Biden terá menos ferramentas para combater o aumento da
poluição e, consequentemente,
as mudanças climáticas.
Em outra decisão deste último
dia de trabalho, os juízes deram
aval para que o governo Biden
encerre o programa que fazia
com que imigrantes em busca de
asilo nos EUA tivessem de esperar a resposta no México, em
abrigos geralmente superlotados.
O programa foi criado pelo expresidente Donald Trump, em
2019. Biden tentou acabar com o
programa, mas autoridades do
Texas entraram na Justiça para
manter a iniciativa em vigor.

A Suprema Corte dá a última
palavra sobre questões jurídicas
nos EUA e tem poder para decidir quais casos deseja analisar.
A lista de próximos temas deve
ser divulgada até outubro,
quando começa um novo período de trabalho.
Ontem, o tribunal antecipou
que analisará um caso sobre a
realização das eleições no país.
Dependendo da decisão, autoridades estaduais poderão ter
mais poder para mudar as regras do sistema de votação. Isso
abriria espaço para manobras
como dificultar o acesso ao voto
ou redistribuir os distritos eleitorais para favorecer um partido. As mudanças podem afetar a
eleição presidencial de 2024.
A nova integrante da Suprema
Corte nasceu em Washington,
em 1970, filha de um advogado e
de uma diretora de escola. Seus
pais estudaram em escolas segregadas, no sul dos EUA, nas quais
alunos brancos e negros deveriam ir a instituições diferentes.
Depois, eles cursaram universidades voltadas para negros e começaram a carreira como professores na rede pública de Miami.
Jackson cresceu em Miami,
destacando-se em torneios de
debate e oratória, e estudou di-

reito em Harvard. Após se formar, foi assistente de alguns juízes, incluindo Breyer, que agora
se aposenta. Nos anos 2000, alternou períodos como advogada
e defensora pública, em que
atendia pessoas sem dinheiro.
Em 2009, foi indicada por
Obama para a vice-presidência
do órgão responsável por definir
as bases para sentenças federais. Durante seu mandato, o
departamento recomendou a
redução nas penas para crimes
ligados ao porte de drogas. Depois, passou pela Corte de Apelações do Distrito de Columbia,
onde analisou casos envolvendo
atos da Presidência.
A nova juíza é apenas a terceira pessoa negra a ser nomeada para a Suprema Corte. O primeiro foi Thurgood Marshall,
indicado em 1967 -ele se aposentou em 1991 e morreu em
1993. O segundo é Clarence
Thomas, no cargo desde 1991.
Entre as mulheres, a primeira
a chegar ao posto foi Sandra
O'Connor, em 1981. Desde então, outras quatro já passaram
pela corte. Com a vinda de Jackson, a corte terá quase uma paridade entre gêneros, com cinco
homens e quatro mulheres, pela
primeira vez.

FILIPINAS

Filho de ditador toma posse 36 anos
após revolta popular derrubar seu pai
A família Marcos voltou ao
poder nas Filipinas ontem, 36
anos após uma revolta popular
derrubar o patriarca, o ditador
Ferdinand Marcos. Seu filho,
Ferdinand Marcos Jr., 64, foi eleito presidente do país no mês passado em uma vitória acachapante e tomou posse ontem, com
elogios ao pai em uma tentativa
de recuperar o legado da família,
expulsa do poder em 1986.
"Estamos aqui para consertar
uma casa dividida, para torná-la
inteira e para ficarmos fortes novamente", disse o novo presidente, conhecido pelo apelido
"Bongbong", em um animado
discurso de posse de 30 minutos
que contou com a presença da
irmã Imee, senadora, e da mãe
Imelda, ex-deputada e figura
controversa durante os anos ditatoriais.
O falecido ditador Ferdinand
Marcos comandou as Filipinas
por duas décadas, a partir de
1965, quase metade desse período sob a famosa lei marcial de
1972, espécie de AI-5 filipino,
que, sob o pretexto de evitar
uma revolta comunista, prendeu opositores, cometeu abusos
de direitos humanos contra 11
mil pessoas e foi responsável pela morte de 2.326 pessoas, além
de 1.922 casos documentados
de tortura, de acordo com um
órgão do governo criado para
apurar os crimes do período.
Sob o ditador, o nome da família tornou-se sinônimo de

clientelismo, extravagância e
roubo de bilhões de dólares de
dinheiro público. A família Marcos nega peculato.
"Não estou aqui para falar do
passado. Estou aqui para falar
do nosso futuro", disse Marcos
Jr. diante de milhares de apoiadores agitando bandeiras e vestindo vermelho, cor associada
ao pai. "Sem olhar para trás com
raiva ou nostalgia."
Apesar da promessa, o novo
presidente defendeu o legado
do ditador e disse que vai tentar
repetir suas conquistas. "Uma
vez conheci um homem que viu
quão pouco havia sido alcançado desde a independência (...),
mas ele conseguiu (fazer o país
se desenvolver). Às vezes com o
apoio necessário, às vezes sem.
E assim será com seu filho. Vocês não ouvirão desculpas de
mim", disse.
Marcos Jr. prestou juramento
no fortemente vigiado Museu
Nacional, antiga sede do Parlamento e palco de várias manifestações contra o regime de seu
pai. Ele prometeu criar postos
de trabalho e reduzir a inflação
no país de 110 milhões de pessoas, quase um quarto das quais
vive com menos de US$ 2 por
dia. "Estou pronto para a tarefa",
disse ele. "Eu vou fazer isso."
Ele sucede na presidência a
Rodrigo Duterte, presidente
mais popular da história recente
das Filipinas, mas questionado
internacionalmente devido à

violenta política de guerra às
drogas. Antes da cerimônia de
posse, Duterte recebeu Marcos
Jr, no palácio presidencial de
Malacañán, a residência que a
família do ditador teve que
abandonar às pressas antes de
fugir para o exílio.
Antes rivais, as duas famílias
se aliaram para as eleições, nas
quais o filho do ditador fez campanha ao lado da filha do agora
ex-presidente, Sara Duterte,
eleita vice-presidente.
Analistas afirmam que o novo
presidente deve abandonar a
controversa política antidrogas.
"A elite política das Filipinas está preparada para virar a página
da violência da guerra às drogas", disse Greg Wyatt, da PSA
Philippines Consultancy. "A
guerra contra as drogas já atraiu
suficiente atenção negativa".
No cenário internacional, o
novo presidente pretende defender os direitos das Filipinas
no disputado Mar do Sul da China, cujo controle é reivindicado
por Pequim. Ao contrário de
Duterte, que se distanciou dos
Estados Unidos e se aproximou
da China, Marcos Jr. declarou
que deseja ter uma relação equilibrada com as duas potências,
que disputam a influência no
Pacífico. No mês passado ele definiu sua política internacional
com a frase "amigo de todos, inimigo de ninguém".
A cerimônia de posse desta
quinta-feira teve as presenças

do vice-presidente chinês,
Wang Qishan, e do segundo-cavalheiro dos Estados Unidos,
Douglas Emhoff, marido da vice-presidente Kamala Harris.
Nas redondezas do evento,
centenas de pessoas protestaram contra o novo presidente.
Carregando faixas dizendo "Rejeite Marcos", eles se reuniram
na praça Miranda, onde alguns
dos opositores de seu pai foram
mortos e feridos em um atentado. Vítimas de perseguição sob a
lei marcial prometeram se proteger contra o que chamaram de
tirania e mentiras. "Os sobreviventes são uma raça em extinção, e a hora de corrigir falsidades e revelar a verdade é agora",
disse Cristina Bawagan.
Marcos Jr. foi eleito com uma
campanha fortemente baseada
nas redes sociais e em um esforço para mudar a imagem do período ditatorial, argumentando
que foi um "período de ouro"
para o país, sob o slogan "juntos
ressuscitaremos".
Muitos esperam que "Bongbong" seja menos violento e
mais previsível do que Duterte,
mas ativistas e a igreja temem
que ele use sua vitória esmagadora para reforçar seu poder. "A
recusa de Marcos Jr a reconhecer os abusos e erros do passado,
elogiando a ditadura como 'anos
dourados', torna muito provável
que continue o legado sombrio
em seu mandato", alertou a
aliança de esquerda Bayan.

GUERRA

Papa Francisco acusa Rússia de
agressão e imperialismo na Ucrânia
O Papa Francisco acusou implicitamente a Rússia ontem de
"conquista armada, expansionismo e imperialismo" na Ucrânia.
Ele chamou o conflito de "guerra
de agressão cruel e sem sentido".
Falando a uma delegação de
líderes ortodoxos do Patriarcado Ecumênico de Istambul, o
pontífice afirmou que o conflito
colocou os cristãos uns contra
os outros.

Tanto a Rússia quanto a
Ucrânia são predominantemente cristãs ortodoxas, mas há uma
influente minoria católica de rito bizantino na Ucrânia que é
leal ao Papa.
Os ramos oriental e ocidental
do cristianismo se separaram no
Grande Cisma de 1054.
"A reconciliação entre os cristãos separados, como meio de
contribuir para a paz entre os po-

vos em conflito, é uma consideração muito oportuna nos dias
de hoje, pois nosso mundo está
perturbado por uma guerra de
agressão cruel e sem sentido em
que muitos, muitos cristãos estão
lutando entre si", disse o Papa.
Francisco também afirmou
aos visitantes ortodoxos, em clara referência à Rússia, que todos
precisam "reconhecer que a
conquista armada, o expansio-

nismo e o imperialismo não têm
nada a ver com o reino que Jesus
proclamou".
Foi o segundo dia consecutivo em que o papa falou sobre o
conflito na Ucrânia. Na quartafeira, ele condenou o bombardeio de um shopping center na
cidade de Kremenchuk, chamando-o de o mais recente de
uma série de "ataques bárbaros"
contra a Ucrânia.

