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Lula fala em
não disputar a
reeleição, caso
seja eleito 

2026

O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT)  (foto) bus-
cou indicar nesta sexta-feira
que talvez não tente a reeleição
em 2026, caso seja eleito presi-
dente neste ano. O petista tem
76 anos. Em entrevista à rádio
Metrópole, da Bahia, Lula bus-
cou dar esse indicativo em qua-
tro momentos da entrevista,
mesmo não tendo sido questio-
nado sobre o tema. Em um pri-
meiro momento, disse que é
preciso formar novos quadros
políticos para as próximas elei-
ções a presidente. Depois, afir-
mou que tem apenas quatro
anos para deixar o país "tinin-
do". "Daqui a quatro anos a
gente vai ter gente nova dispu-
tando as eleições. Quero deixar
o país preparado", disse. "Não
vou ser o presidente da Repú-
blica que está pensando na sua
reeleição. Vou ser o presidente
que vou estar pensando em go-
vernar este país por quatro
anos. E deixar ele tinindo, tinin-
do." Mais à frente, na mesma
entrevista, repetiu: "Só tenho
quatro anos, só tenho quatro
anos". Em outro momento, de
novo sem ser questionado, fa-
lou em entregar o mandato em
2026 para uma outra pessoa o
cargo de presidente. PÁGINA 3

Balança tem superávit de 
US$ 8,81 bilhões em junho

O encarecimento de vários itens importados, especialmente fertili-
zantes e petróleo, fez o superávit da balança comercial encolher em ju-
nho. No mês passado, o país exportou US$ 8,814 bilhões a mais do que
importou, queda de 15,4% em relação ao registrado em junho do ano
passado. A alta no valor das importações fez o governo revisar para bai-

xo a projeção de superávit comercial. Para 2022, o governo estima saldo
positivo de US$ 81,5 bilhões, contra projeção anterior de US$ 111,6 bi-
lhões. Os cálculos estatísticos são atualizados a cada três meses. Apesar
do recuo, esse é o segundo melhor resultado para o mês desde o início
da série histórica, em 1989, só perdendo para junho de 2021. PÁGINA 2

BRUNO SANTOS/FOLHAPRESS

IMPOSTO

O governo do RJ reduziu a alíquota do Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de
32% para 18%. A medida está no Decreto 48.145, pu-
blicado nesta sexta-feira em edição extra do Diário
Oficial do estado.  “Fica fixada em 18% (dezoito por
cento) a alíquota máxima do ICMS para operações e
prestações internas com combustíveis, energia elétri-
ca, comunicações e transporte coletivo. PÁGINA 2

ABRASIL

RJ reduz para 18%
alíquota do ICMS
sobre combustíveis

A economista Daniella Marques (foto) foi empos-
sada na noite desta sexta-feira como nova presidente
da Caixa Econômica Federal. A posse se deu em reu-
nião extraordinária do conselho de administração
do banco, após aprovação de seu nome pelo comitê
de elegibilidade da instituição. Daniella foi indicada
para ocupar o lugar de Pedro Guimarães, que deixou
o cargo após acusações de assédio sexual. PÁGINA 2

Daniella Marques
toma posse como
presidente da Caixa

BANCO

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin
(foto), afirmou nesta sexta-feira que as eleições no Brasil não "se
condicionam à produção de um resultado que confirme a vontade
isolada de um ou de outro ator político". Em discurso de encerra-
mento dos trabalhos do tribunal neste semestre, o ministro não ci-

tou as ameaças golpistas do presidente Jair Bolsonaro (PL), mas
mandou indiretas ao chefe do Executivo, que já o atacou em diver-
sas oportunidades e costuma dizer que as urnas eletrônicas não são
auditáveis. Fachin afirmou que o TSE oferece "todos os meios legíti-
mos de auditoria". PÁGINA 3

ENCARANDO O GOLPISTA

Em recado a Bolsonaro,
Fachin fala em eleições livres

PEDRO LADEIRA/FOLHAPRESS
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Dólar chega a R$ 5,32 e
atinge maior valor em 5
meses; Bolsa sobe 0,42% 
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Em mais um dia de tensões
domésticas e internacionais, o
dólar superou a barreira de R$
5,30 e fechou no maior valor
desde o início de fevereiro.
Após três quedas consecuti-
vas, a Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) teve leve re-
cuperação e conseguiu subir
no acumulado da semana.

O dólar comercial encerrou
esta sexta-feira vendido a R$
5,321, com alta de R$ 0,086
(+1,65%). A cotação chegou a
ficar abaixo de R$ 5,30 no iní-
cio da tarde, mas a tendência
de subida se consolidou perto
do fim das negociações, com o
aumento do pessimismo no
mercado financeiro.

A cotação está no maior ní-
vel desde 4 de fevereiro, quan-
do também estava em R$ 5,32.
Com a alta desta sexta, a que-
da da moeda norte-americana

em 2022 caiu para 4,57%. Ape-
nas nesta semana, a divisa va-
lorizou-se 1,33%.

O mercado de ações teve
um dia menos tenso. O Índice
Bovespa (Ibovespa), fechou
aos 98.954 pontos, com alta de
0,42%, sustentado pela com-
pra de ações que ficaram mui-
to baratas nos últimos dias. Os
ganhos desta sexta fizeram o
indicador encerrar a semana
com alta de 0,29%, a primeira
valorização após quatro sema-
nas seguidas de queda.

A sexta-feira foi turbulenta
tanto no mercado interno
quanto no externo. No plano
internacional, o dólar voltou a
subir ante as principais moe-
das do planeta, apoiado em te-
mores de que os Estados Uni-
dos e diversas economias
avançadas entrem em reces-
são por causa do aumento dos
juros para conter a inflação
global.

Sábado, domingo e segunda-feira, 2, 3 e 4 de julho de 2022

JUNHO

Em queda, balança comercial
tem superávit de US$ 8,81 bi
O

encarecimento de
vários itens importa-
dos, especialmente

fertilizantes e petróleo, fez o su-
perávit da balança comercial
encolher em junho.

No mês passado, o país ex-
portou US$ 8,814 bilhões a mais
do que importou, queda de
15,4% em relação ao registrado
em junho do ano passado. A alta
no valor das importações fez o
governo revisar para baixo a
projeção de superávit comer-
cial. Para 2022, o governo estima
saldo positivo de US$ 81,5 bi-
lhões, contra projeção anterior
de US$ 111,6 bilhões. Os cálcu-
los estatísticos são atualizados a
cada três meses.

Apesar do recuo, esse é o se-
gundo melhor resultado para o
mês desde o início da série his-
tórica, em 1989, só perdendo pa-
ra junho de 2021.

No primeiro semestre, a ba-
lança comercial acumula supe-
rávit de US$ 34,246 bilhões. Isso
representa 8,2% a menos que o
registrado de janeiro e junho do
ano passado. Na série histórica,
o saldo também fica apenas
atrás do registrado em 2021,

quando balanço para os seis pri-
meiros meses do ano fechou em
US$ 37 bilhões.

Em junho, o Brasil vendeu
US$ 32,675 bilhões para o exte-
rior e comprou US$ 23,861 bi-
lhões. Tanto as importações co-
mo as exportações bateram re-
corde no mês passado, só que
as aquisições, pelo critério da
média diária, subiram mais:
33,7%. As exportações tiveram
alta de 15,6% na mesma com-
paração.

O valor inédito de importa-
ções e exportações, no entanto,
deve-se ao aumento dos preços
internacionais das mercadorias.
No mês passado, o volume de
mercadorias exportadas subiu
em média apenas 0,1% na com-
paração com junho do ano pas-
sado, enquanto os preços au-
mentaram 14,6%, favorecido pe-
la valorização das commodities,
que são bens primários com co-
tação internacional.

Nas importações, a quantida-
de comprada caiu 1,8%, mas os
preços médios subiram 34,6%. A
alta dos preços foi puxada prin-
cipalmente por adubos, fertili-
zantes, petróleo, carvão e trigo,

itens que ficaram mais caros
após o início da guerra entre
Rússia e Ucrânia.

SETORES
Ao comparar o setor agrope-

cuário, o aumento nos preços
internacionais pesou mais nas
exportações. O volume de mer-
cadorias embarcadas caiu 4,5%
em junho na comparação com o
mesmo mês de 2021, enquanto
o preço médio subiu 36,2%. Na
indústria de transformação, a
quantidade subiu 11,6%, com o
preço médio aumentando
23,4%. Na indústria extrativa,
que engloba a exportação de mi-
nérios e de petróleo, a quantida-
de exportada caiu 15,9%, en-
quanto os preços médios recua-
ram 10,9% em relação a junho
do ano passado.

Os produtos com maior des-
taque nas exportações agrope-
cuárias foram milho não moído
(+1.458,9%), café não torrado
(+76,7%) e soja (+22,7%). Esse
crescimento deve-se principal-
mente aos preços. O destaque
negativo foi o algodão, cujas ex-
portações caíram 10,5% de ju-
nho do ano passado a junho

deste ano por causa da anteci-
pação de embarques no início
do ano.

Na indústria extrativa, os
maiores crescimentos foram re-
gistrados nas exportações de
carvão, cujo valor se multiplicou
em cerca de 700 vezes em junho
na comparação com junho do
ano passado. Na indústria de
transformação, os maiores cres-
cimentos ocorreram nas gordu-
ras e óleos vegetais (+154,6%),
combustíveis (+124,4%) e fare-
los de soja e outros alimentos
para animais (+61,5%).

Em relação às importações,
os maiores crescimentos foram
registrados nos seguintes pro-
dutos: cevada não moída
(+15.386,3%), frutas e nozes não
oleaginosas (+72,5%) e trigo e
centeio não moídos (+67,4%),
na agropecuária; carvão não
aglomerado (+439,6%) e petró-
leo bruto (+182,5%), na indús-
tria extrativa; e combustíveis
(+82,7%) e adubos ou fertilizan-
tes químicos processados
(+187,5%), válvulas de cátodo
(+64,9%) e combustíveis
(+47,4%), na indústria de trans-
formação.

MERCADOS

Vendas de veículos caem
em meio à lançamentos
EDUARDO SODRÉ/FOLHAPRESS

Após um período de alta, ju-
nho volta a registrar queda no
volume de emplacamentos no
Brasil. Foram vendidas 178,1 mil
unidades no último mês, uma
queda de 2,4% em relação ao
mesmo período do ano anterior.
Em comparação a maio, a retra-
ção é de 4,8%.

No acumulado do ano, 918,1
mil veículos foram comerciali-
zados, com queda de 14,5% em
relação ao primeiro semestre
de 2021. Os números têm por
base o Renavam (Registro Na-
cional de Veículos Automoto-
res) e incluem carros de pas-
seio, comerciais leves, ônibus e
caminhões.

Se o ritmo atual não mudar,
os licenciamentos em 2022 po-
derão ficar abaixo de 2 milhões
de unidades, algo que não acon-
tece desde 2006. As médias diá-
rias permanecem na faixa de
8.000 unidades.

Embora considerado normal
diante dos problemas com for-

necimento de peças e acesso a
crédito, o resultado de agora
frustrou as montadoras. A Anfa-
vea (associação das fabricantes)
deve revisar as projeções para o
ano em sua próxima reunião,
que será realizada na próxima
sexta-feira.

Em janeiro, a entidade pro-
j e t a v a  u m  c r e s c i m e n t o  d e
9,4% na produção de veículos
leves e pesados em 2022, com
2,46 milhões de unidades fa-
bricadas.

Já a Fenabrave, que represen-
ta os revendedores, pode anun-
ciar suas novas previsões nesta
terça-feira. A expectativa era de
crescimento de 4,6% na comer-
cialização de automóveis leves e
pesados.

Apesar das dificuldades, as
montadoras mantêm seus pla-
nos no país, com anúncios de
aportes financeiros e lança-
mentos de novos produtos no
terceiro trimestre. São esses
carros  que devem puxar  as
vendas no período -desde que
haja um fornecimento mais

regular de componentes e, cla-
ro,  maior  disposição para
compra em um cenário de ju-
ros altos.

Na última quinta-feira, a Re-
nault anunciou um investimen-
to de R$ 2 bilhões, que será feito
de 2022 a 2025. Entre os novos
produtos está mais um SUV
compacto, que terá motor 1.0
turbo flex.

Nesta sexta-feira, a Hyundai
divulgou as primeiras imagens
da nova geração do compacto
HB20. O carro será apresentado
na próxima semana e, além da
mudança no desenho, receberá
motores atualizados.

A Citroën está prestes a lan-
çar o novo C3, que já está sendo
produzido na fábrica do grupo
Stellantis, em Porto Real (RJ). A
chegada às lojas deve ocorrer
entre julho e agosto, com op-
ções 1.0 e 1.6, ambas flex.

Na Honda, a novidade é a no-
va geração do HR-V, cujas ven-
das começam em agosto. O mo-
delo será produzido em Itirapi-
na (interior de São Paulo).

MONTADORAS

Intenção de
Consumo 
das Famílias
cresce 2,9%

A Intenção de Consumo das
Famílias (ICF) cresceu 2,9% de
maio para junho deste ano e
atingiu 80,2 pontos em uma es-
cala de 0 a 200. É a sexta alta
consecutiva do indicador, que
atingiu o maior patamar desde
maio de 2020 (81,7 pontos). Os
dados, divulgados nesta sexta-
feira, são da Confederação Na-
cional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).   

Os sete componentes do in-
dicador tiveram alta de maio
para junho, com destaque para
as avaliações sobre perspectiva
profissional (5,4%), renda atual
(3,5%) e emprego atual (3%).
Na comparação com junho de
2021, a ICF cresceu 18,8%, pu-
xada pelos mesmos compo-
nentes: perspectiva profissio-
nal (30,9%), emprego atual
(24,2%) e renda atual (23,4%). 

Segundo a CNC, o indicador
cresceu em todos os meses do
ano, apesar da inflação e dos
juros mais altos. 

CNC

RJ reduz para 18% alíquota 
do ICMS sobre combustíveis
AKEMI NITAHARA/ABRASIL 

O governo do Rio de Janeiro
reduziu a alíquota do Imposto
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) de 32%
para 18%. A medida está no De-
creto 48.145, publicado nesta
sexta-feira em edição extra do
Diário Oficial do estado.  

“Fica fixada em 18% (dezoito
por cento) a alíquota máxima do

ICMS para operações e presta-
ções internas com combustíveis,
energia elétrica, comunicações
e transporte coletivo, preserva-
das as alíquotas inferiores esta-
belecidas na Lei nº.2.657/1996,
para as mesmas operações e
prestações”, diz o decreto.

Segundo o governador Cláudio
Castro, a redução no preço da ga-
solina será, em média, de R$ 1,19.

Ele ressaltou que a redução

está saindo por decreto, mas
que vai como projeto de lei para
a Assembleia Legislativa. “O
preço médio [do litro] da gasoli-
na no Rio de Janeiro hoje é R$
7,8. Acreditamos que, com essa
redução, haverá uma diminui-
ção de R$ 1,19, fazendo com que
o preço médio seja de R$ 6,61”,
disse Castro.

O governador informou que o
Procon-RJ inicia nesta segunda-

feira a Operação Lupa na Bom-
ba, para verificar se a redução
foi repassada para os consumi-
dores. A ação terá apoio das for-
ças policiais civis e militares.
“Quem não estiver segunda-fei-
ra com o preço novo, será mul-
tado”, afirmou Castro.

Estima-se que o estado deixe
de arrecadar R$ 3,9 bilhões ape-
nas neste ano com a redução do
imposto.

IMPOSTO

Daniella Marques
toma posse na Caixa 

NOVA PRESIDENTE

IDIANA
TOMAZELLI/FOLHAPRESS

A economista Daniella
Marques foi empossada na
noite desta sexta-feira como
nova presidente da Caixa Eco-
nômica Federal.

A posse se deu em reunião
extraordinária do conselho de
administração do banco, após
aprovação de seu nome pelo
comitê de elegibilidade da ins-
tituição.

Daniella foi indicada para
ocupar o lugar de Pedro Gui-
marães, que deixou o cargo
após acusações de assédio se-
xual.  Ela foi  nomeada pelo
presidente Jair  Bolsonaro
(PL) na quarta-feira passada,
após a renúncia do agora ex-
presidente.

A nova presidente da Caixa
quer criar um comitê de crise
para apurar os episódios narra-
dos pelas vítimas e identificar
outros possíveis envolvidos.

Daniella é a pessoa de
maior confiança do ministro

Paulo Guedes (Economia),
com quem já trabalhava no
mercado financeiro antes de
integrar o atual governo.

Os dois embarcaram juntos
no projeto de Bolsonaro ainda
durante a campanha, em
2018, e assumiram cargos já
no primeiro dia da atual ad-
ministração.

As acusações de assédio se-
xual contra Guimarães foram
reveladas na terça-feira pas-
ssada pelo portal Metrópoles,
que relatou também a existên-
cia de uma investigação no Mi-
nistério Público Federal.

As mulheres narraram epi-
sódios como toques íntimos
sem consentimento, convites
incompatíveis com o ambiente
profissional e outras condutas
inapropriadas.

Na última quinta-feira, o
conselho já havia decidido
contratar uma auditoria exter-
na para apurar as denúncias
de assédio sexual e rastrear ou-
tros membros da cúpula que
acobertaram a situação.

Preços da indústria
sobem 1,83% em maio

IBGE

VITOR ABDALA/ABRASIL 

O Índice de Preços ao Pro-
dutor (IPP), que mede o preço
dos produtos na saída das fá-
bricas, registrou inflação de
1,83% em maio deste ano. A
taxa é inferior aos 2,08% de
abril, mas superior ao 0,99%
de maio de 2021.

Segundo o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o IPP acumula taxas de
9,06% no ano e de 19,15% em
12 meses.

Em maio, 21 das 24 ativida-
des industriais pesquisadas re-
gistraram inflação, com desta-
que para indústrias extrativas
(12,5%), refino de petróleo e
biocombustíveis (2,8%), papel

e celulose (4,96%) e metalurgia
(2,05%).

Os três únicos segmentos
com queda de preços em maio
foram máquinas e materiais
elétricos (-0,27%), outros quí-
micos (-1,31%) e limpeza e
perfumaria (-2,53%).

Entre as quatro grandes ca-
tegorias econômicas da indús-
tria, a maior variação de preços
veio dos bens intermediários,
isto é, os insumos industriali-
zados usados no setor produti-
vo (2,43%), seguidos pelos bens
de capital, isto é, as máquinas e
equipamentos usados no setor
produtivo (2,04%), bens de
consumo semi e não duráveis
(0,80%) e bens de consumo du-
ráveis (0,62%).
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País/São Paulo

31% consideram
governo de Nunes
ruim ou péssimo 

PESQUISA

MARIANA
ZYLBERKAN/FOLHAPRESS

Um ano após assumir a Pre-
feitura de São Paulo, Ricardo
Nunes (MDB) é aprovado por
18% da população paulistana,
segundo pesquisa Datafolha.

O percentual cresceu em
comparação com o último le-
vantamento, no início de abril,
quando 12% avaliaram a ges-
tão municipal como boa ou
ótima.

A rejeição ao prefeito, que
era de 30% há três meses, os-
cilou na margem de erro para
31%. Esse é o índice de entre-
vistados que classificaram
seu mandato como ruim ou
péssimo.

O percentual da população
que considera a administração
municipal regular é 44%. Na
pesquisa feita em abril, era 46%.

O levantamento do Datafo-
lha foi feito com 827 entrevis-
tas realizadas na cidade de São
Paulo com pessoas de 16 anos
ou mais entre os dias 28 e 30 de
junho. A margem de erro é de
três pontos percentuais para
mais ou para menos. A pesqui-
sa foi registrada no TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral) com o o
número SP-02523/2022.

A pesquisa indica em quais
grupos políticos a avaliação do
prefeito e de sua gestão vai me-
lhor ou pior, o que pode apon-
tar um alinhamento eleitoral.

No último levantamento,
32% dos que consideravam a
gestão de João Doria (PSDB)
boa ou ótima avaliavam bem a
gestão Nunes. Na pesquisa
atual, 55% dos que aprovam o
governo de Rodrigo Garcia
(PSDB), que o sucedeu, consi-
deram o trabalho do prefeito
bom ou ótimo.

Por outro lado, o maior
percentual de rejeição a Nu-
nes está entre os entrevistados
que desaprovam o governo

estadual (77%).
Entre os que aprovam a

gestão do presidente Jair Bol-
sonaro (PL), 28% avaliam bem
Nunes. Entre os que reprovam
Bolsonaro, 38% também rejei-
tam o prefeito de São Paulo.

Entre os grupos que se des-
tacam na má avaliação estão
os funcionários públicos e os
eleitores de partidos de es-
querda, como o PSOL. Nesses
segmentos, o percentual de
avaliações ruins ou péssimas é
de 46% e 57%, respectivamen-
te, segundo a pesquisa. Os
idosos são outro segmento
que se posicionou contraria-
mente ao prefeito (33%).

Em outubro do ano passa-
do, Nunes foi alvo de uma sé-
rie de protestos dos servidores
municipais contrários ao pro-
jeto de lei que taxa as aposen-
tadorias acima de um salário
mínimo. O texto foi aprovado
pelos vereadores em novem-
bro por 37 votos a favor e 18
contra.

A reforma da Previdência
municipal também levou fun-
cionários da educação e de ou-
tras categorias a anunciarem
greve no fim do ano passado.

A aprovação com folga do
novo regime previdenciário
foi mais uma demonstração
de apoio da Câmara Munici-
pal a Nunes, vereador por dois
mandatos seguidos antes de
disputar o Executivo como vi-
ce na chapa de Bruno Covas
(PSDB) -que morreu em 2021.

Os segmentos com maiores
índices de aprovação ao traba-
lho do prefeito, segundo o Da-
tafolha, são os católicos (22%
avaliam seu trabalho como
bom ou ótimo) e os eleitores
do PSDB (43%).

O prefeito integrou a cha-
mada bancada religiosa en-
quanto parlamentar e é ligado
à ala conservadora da Igreja
Católica em São Paulo.

ENCARANDO O GOLPISTA

Em recado a Bolsonaro,
Fachin fala em eleições livres
MATHEUS TEIXEIRA/FOLHAPRESS

O
presidente do TSE
(Tribunal Superior
Eleitoral), Edson Fa-

chin, afirmou nesta sexta-feira
que as eleições no Brasil não "se
condicionam à produção de um
resultado que confirme a vonta-
de isolada de um ou de outro
ator político".

Em discurso de encerramen-
to dos trabalhos do tribunal nes-
te semestre, o ministro não citou
as ameaças golpistas do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL), mas
mandou indiretas ao chefe do
Executivo, que já o atacou em
diversas oportunidades e costu-
ma dizer que as urnas eletrôni-
cas não são auditáveis.

Fachin afirmou que o TSE
oferece "todos os meios legíti-

mos de auditoria".
Ele disse que isso significa

"auditar os meios de instrumen-
tos e procedimentos" do sistema
eletrônico de votação, e não
"uma proposição aberta direcio-
nada prioristicamente a rejeitar
o resultado das urnas que por
ventura retrate que a vontade do
povo brasileiro é oposta a inte-
resses pessoais de um ou de ou-
tro candidato".

"Em 2022 haverá eleições, ha-
verá eleições livres e seguras e
auditáveis e exprimirão vontade
do eleitorado brasileiro. Isso sig-
nifica respeitar a legitimidade
da vontade do verdadeiro e úni-
co titular do poder na República
Federativa do Brasil, que é o po-
vo brasileiro."

Segundo o magistrado, reali-
zar eleições é a obrigação de ou-

vir a população na escolha de
seus representantes e governan-
tes. "Não é, em hipótese alguma,
atividade cuja validade se con-
diciona a produção de um resul-
tado que confirme a vontade
isolada de um ou de outro ator
político", completou.

Ele também afirmou que o
TSE oferece transparência no
processo eleitoral, o que Bolso-
naro costuma refutar sem apre-
sentar provas. O chefe do Execu-
tivo já chegou a afirmar, por
exemplo, que venceu as eleições
de 2018 no primeiro turno, e não
no segundo, como ocorreu.

O mandatário também tem
dado a entender, sem provas,
que o TSE trabalha para ele-
ger seu principal oponente, o
ex-presidente Lula (PT), nes-
te ano.

"Nossa certeza de que o sis-
tema eleitoral brasileiro é hígi-
do, confiável e seguro trans-
borda os limites da Instituição
e nos permite transferir essa
inabalável certeza a todos os
nossos compatriotas, a todos
os cidadãos brasileiros. O seu
voto está protegido e será con-
tabilizado nas eleições", afir-
mou Fachin.

O ministro disse que "as dife-
renças de compreensão estão
permeadas no tecido republica-
no que vivenciamos e que é no
reconhecimento mútuo das dis-
tintas dimensões e alcances do
entendimento dos interlocuto-
res que se pavimenta o caminho
para a solução dessas disten-
sões, sempre informadas pelo
respeito absoluto pela Consti-
tuição Federal".

Lula sugere não disputar a reeleição
em 2026, caso seja eleito neste ano
CÁTIA SEABRA/FOLHAPRESS

O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) buscou indi-
car nesta sexta-feira que talvez
não tente a reeleição em 2026,
caso seja eleito presidente neste
ano. O petista tem 76 anos.

Em entrevista à rádio Metró-
pole, da Bahia, Lula buscou dar
esse indicativo em quatro mo-
mentos da entrevista, mesmo
não tendo sido questionado so-
bre o tema.

Em um primeiro momento,

disse que é preciso formar novos
quadros políticos para as próxi-
mas eleições a presidente. De-
pois, afirmou que tem apenas
quatro anos para deixar o país
"tinindo".

"Daqui a quatro anos a gen-
te vai ter gente nova disputan-
do as eleições. Quero deixar o
país preparado", disse. "Não
vou ser o presidente da Repú-
blica que está pensando na sua
reeleição. Vou ser o presidente
que vou estar pensando em go-
vernar este  país  por quatro

anos. E deixar ele tinindo, ti-
nindo."

Mais à frente, na mesma en-
trevista, repetiu: "Só tenho qua-
tro anos, só tenho quatro anos".
Em outro momento, de novo
sem ser questionado, falou em
entregar o mandato em 2026 pa-
ra uma outra pessoa o cargo de
presidente.

"Sonho todo dia. Quando che-
gar 31 de dezembro de 2026, que
a gente for entregar esse manda-
to para outra pessoa, esse país es-
tará bem", afirmou o petista.

APENAS MAIS 4 ANOS

STF forma maioria contra lei que
flexibiliza publicidade em ano eleitoral
MATHEUS TEIXEIRA E JOSÉ
MARQUES/FOLHAPRESS

O STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) formou maioria, nesta sex-
ta-feira, para derrubar a vigência
de uma lei sancionada pelo presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) que re-

duzia as restrições para publici-
dade institucional durante o pe-
ríodo eleitoral e beneficiava go-
vernantes em busca de reeleição.

A legislação também permitia
a veiculação no segundo semes-
tre deste ano de peças institucio-
nais, desde que relacionadas ao

enfrentamento da pandemia da
Covid-19.

Os ministros Alexandre de Mo-
raes, Ricardo Lewandowski, Cár-
men Lúcia, Luís Roberto Barroso,
Edson Fachin e Gilmar Mendes
votaram para invalidar a norma.
Eles se posicionaram para que a

lei não tenha eficácia para o pleito
deste ano. O Supremo ainda pode
voltar a discutir se a legislação va-
lerá para as eleições que ocorre-
rem depois de 2022.

Os ministros Luiz Fux, Dias
Toffoli e Rosa Weber, por sua vez,
divergiram dos colegas. 

DERROTA BOLSONARISTA

Festas juninas devem
gerar R$ 641 milhões 

DE MAIO A JULHO

As festas juninas devem mo-
vimentar R$ 641 milhões entre
os meses de maio e julho no es-
tado de São Paulo, segundo
projeção do Centro de Inteli-
gência da Economia do Turis-
mo (Ciet), ligado à Secretaria
de Turismo e Viagens. O centro
calcula R$ 396,1 milhões de im-
pacto direto e R$ 244,9 milhões
de efeitos indiretos.  

Uma grande parcela dessa
movimentação financeira vem
dos gastos do público durante
os eventos, estimado em R$
361,1 milhões. Os turistas re-
presentam 12% dos frequenta-
dores das festas juninas, res-
pondendo por 37% dos gastos
(R$ 133,2 milhões), enquanto
os moradores locais respon-
dem por 63% do consumo (R$

227,9 milhões), calculou o Ciet.
De acordo com informa-

ções do estado, em 2022, even-
tos em 316 municípios locali-
zados em regiões turísticas de-
vem reunir 3,7 milhões de pes-
soas, com geração de 15.950
empregos.

A projeção do Ciet mostra
que as festas juninas deste ano
praticamente recuperam o flu-
xo de visitantes e movimenta-
ção financeira, na comparação
com o ano de 2019, período
anterior à -pandemia.

De acordo com o centro, o
público médio estimado em
2022 é de 12 mil pessoas por
evento. Em 2019, o público es-
tava em torno de 14 mil, e a
movimentação financeira foi
de R$ 660 milhões.

TJ nega pedido para GCM
deixar de atuar como polícia 

CRACOLÂNDIA

A 13ª Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de
São Paulo (TJ-SP) negou pedido
da Defensoria e do Ministério
Público para que a GCM (Guar-
da Civil Metropolitana) deixe de
atuar como polícia na cracolân-
dia. Na decisão do último dia 22,
a desembargadora Flora Maria
Nesi Tossi Silva acatou parcial-
mente o pedido dos órgãos e de-
terminou que a Prefeitura de São
Paulo impeça excessos durante
ações na cracolândia.

O pedido consta em civil pú-
blica da Defensoria e do Ministé-
rio Público que denunciou
agressões a usuários de drogas
durante atuação da GCM na re-

gião central da cidade. Segundo
a desembargadora, a prefeitura
deve agir "não somente de forma
repressiva (com a instauração de
procedimentos administrativos
após a ocorrência do fato), mas
também de forma preventiva, a
fim garantir que os Guardas Ci-
vis Municipais, quando das
atuações, façam-nas somente
com as medidas necessárias pa-
ra conter as ocorrências na re-
gião da denominada 'Cracolân-
dia', de modo que a atuação seja
pautada dentro dos limites le-
gais, principalmente constitu-
cionais, sem que haja excessos
que resultem em desvio de fina-
lidade ou abuso de poder".

56% em São Paulo não votariam 
em Bolsonaro de jeito nenhum
CAROLINA
LINHARES/FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) é o mais rejeitado em São
Paulo entre os candidatos ao Pa-
lácio do Planalto, como mostra
pesquisa Datafolha. Não vota-
riam nele de jeito nenhum 56%
dos moradores do estado.

O índice é semelhante à rejei-
ção de Bolsonaro pelo país. Na-
cionalmente, o presidente tam-
bém é o mais rejeitado, com
55%. Bolsonaro está em segun-
do lugar na corrida eleitoral -
marca 28% na pesquisa nacional
e 30% em São Paulo.

Em São Paulo, assim como
no restante do Brasil, o segundo
candidato mais rejeitado é o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT), que tem 43% de in-
tenção de voto entre os morado-
res de São Paulo e 47% entre os
brasileiros em geral.

A rejeição de Lula é maior no
estado em comparação à média
nacional -43% não votariam de
jeito nenhum no petista entre os

que vivem em São Paulo, en-
quanto no país o índice é de 35%.

A pesquisa Datafolha, contra-
tada pela Folha, ouviu 1.806 pes-
soas em 61 municípios de São
Paulo entre terça-feira passada e
última quinta-feira. A margem
de erro é de dois pontos percen-
tuais para mais ou para menos.
O levantamento foi registrado no
TSE com os números SP-
02523/2022 e BR-01822/2022.

O terceiro candidato mais re-
jeitado pelos moradores do es-
tado é Ciro Gomes (PDT), com
28%, contra 24% na média na-
cional.

De maneira geral, os candi-
datos nanicos de direita e de es-
querda são menos rejeitados
em São Paulo do que no restan-
te do país.

Simone Tebet (MDB) tem 9%
de rejeição (14% nacionalmen-
te), Luciano Bivar (União Brasil)
tem 10% (16%) e Felipe d'Avila
(Novo) tem 9% (15%).

O índice de quem não votaria
em Vera Lúcia (PSTU) é de 9%
em São Paulo e de 16% no Brasil.

Para Leonardo Péricles (UP), os
números são 7% e 14%.

O estado de São Paulo é o prin-
cipal colégio eleitoral do país,
com 33,1 milhões de eleitores, o
que representa 21,7% do eleitora-
do nacional (de 152,3 milhões).

Os grupos que mais rejeitam
Lula em São Paulo são os que têm
ensino superior (51%), que têm
de 35 a 44 anos (47%), que rece-
bem de cinco a dez salários míni-
mos (57%), os evangélicos (56%),
os brancos (50%), os aposentados
(46%) e os empresários (64%).

Lula tem 56% de rejeição en-
tre eleitores de Ciro e 77% entre
eleitores de Tebet.

Bolsonaro, por sua vez, vê sua
rejeição maior entre mulheres
(60%), jovens de 16 a 24 anos
(66%), quem tem ensino supe-
rior (57%), quem mora na capi-
tal (66%), entre pretos (67%), en-
tre funcionários públicos (70%)
e entre homossexuais e bisse-
xuais (87%).

Ainda no recorte estadual,
81% dos eleitores de Ciro e 78%
dos eleitores de Tebet rejeitam

Bolsonaro.
A rejeição de Bolsonaro atra-

palha seu desempenho como
padrinho de Tarcísio de Freitas
(Republicanos), o candidato do
presidente para o Governo de
São Paulo.

No cenário sem Márcio Fran-
ça (PSB), Tarcísio tem 13% e está
empatado em segundo lugar
com o governador Rodrigo Gar-
cia (PSDB).

Não votariam de forma algu-
ma em um nome apoiado pelo
titular do Palácio do Planalto
64% dos paulistas, enquanto
17% talvez pudessem fazê-lo.
Outros 17% com certeza segui-
riam a indicação e 2% não sou-
beram opinar.

O candidato de Lula em São
Paulo é Fernando Haddad (PT),
que lidera com 34% na hipótese
de que França não dispute.

Em relação a Lula, não vota-
riam num indicado dele 51%
dos entrevistados, enquanto
23% talvez o fizessem. Já 24% di-
zem apoiar com certeza um no-
me do petista.

DATAFOLHA
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Castro, com 23%, 
e Freixo, com 22%,
empatam no 1o turno 

DATAFOLHA

ITALO NOGUEIRA/FOLHAPRESS

O governador Cláudio Cas-
tro (PL) e o deputado federal
Marcelo Freixo (PSB) seguem
na liderança das intenções de
voto para a disputa pelo Gover-
no do Rio de Janeiro, segundo
pesquisa divulgada nesta sexta-
feira  pelo Datafolha.

O segundo levantamento do
instituto no estado para esta
eleição mostra Castro com 23%
das intenções de voto e Freixo
com 22% no cenário mais pro-
vável até aqui para a disputa
eleitoral em outubro.

Os dois continuam em em-
pate técnico, como registrado
na pesquisa divulgada em abril.
Contudo, Castro oscilou positi-
vamente cinco pontos percen-
tuais em relação ao último le-
vantamento, enquanto Freixo
apresentou estabilidade.

A margem de erro da pesqui-
sa é de três pontos percentuais
para mais ou para menos, fa-
zendo com que a oscilação po-
sitiva de Castro fique perto do li-
mite máximo –dentro dela.

Os demais candidatos neste
cenário estão quase todos em
empate técnico: o ex-prefeito de
Niterói Rodrigo Neves (PDT),
com 7%, Eduardo Serra (PCB),
com 6%, e Cyro Garcia (PSTU),
com 5%.

O coronel Emir Larangeira
(PMB), o ex-presidente da OAB
Felipe Santa Cruz (PSD) e o de-
putado federal Paulo Ganime
(Novo) registraram 2% das in-
tenções de voto.

A nova pesquisa incluiu a
pré-candidatura de Larangeira,
mas, para o Datafolha, ela pode
ser comparada com a anterior.

De acordo com o instituto,
22% dos eleitores declararam
pretender anular o voto em
outubro –queda expressiva em
relação aos 33% registrados há
três meses. Outros 10% afir-
maram ainda não saber em
quem votar.

O levantamento, contratado
pelo jornal Folha de S.Paulo, foi
realizado entre quarta-feira
passada e esta sexta-feira, e en-
trevistou 1.218 eleitores no esta-
do. Ele está registrado no TSE
sob o número RJ-00260/2022 e
BR-03991/2022.

O Datafolha também testou
um segundo cenário com o no-
me do ex-governador Anthony
Garotinho (União Brasil). Ele
aparece com 7%, atrás de Frei-
xo, com os mesmos 22%, e Cas-
tro, com 21%.

Neves (6%), Serra (5%), e
Garcia (4%) perdem, cada um,
um ponto percentual em rela-
ção ao cenário sem o ex-go-
vernador.

Garotinho ainda depende de
uma decisão no STF (Supremo
Tribunal Federal) para se tornar
elegível. O ministro Ricardo Le-
wandowski anulou, em liminar
de março, as provas da Opera-
ção Chequinho, na qual o ex-
governador foi condenado pelo
TRE-RJ (Tribunal Regional Elei-
toral do Rio de Janeiro).

O caso está em análise no
plenário virtual da Segunda
Turma do STF, com resultado
preliminar de 2 a 2. Se as pro-
vas forem validadas, o ex-go-
vernador deve ter a candidatu-
ra inviabilizada pela Lei da Fi-
cha Limpa.

O ex-governador também
ainda precisa se viabilizar den-
tro de sua sigla, já que parte de
seus correligionários defende
uma aliança com o governador.
Sua pré-candidatura é vista co-
mo uma forma da sigla pressio-
nar por mais espaço numa
eventual nova gestão Castro.

A pesquisa espontânea, em
que não é apresentado ne-
nhum cenário ao eleitor, mos-
trou um aumento nas menções
aos dois principais pré-candi-
datos. Castro foi citado por 9%
dos entrevistados (contra 4%
em abril) e Freixo, por 8% (fo-
ram 5% há três meses).

GUERRA NA UCRÂNIA

Brasileiro, crítico da ONU, vai
dirigir Conselho de Segurança

Ronaldo Costa Filho, embai-
xador do Brasil na ONU (Organi-
zação das Nações Unidas), assu-
me temporariamente a presi-
dência do Conselho de Seguran-
ça a partir desta sexta-feira. Em
março, Costa Filho criticou o
Conselho por "falhar" na tentati-
va de resolver o conflito entre
Rússia e Ucrânia.

O cargo é rotativo e ocupado
por embaixadores dos princi-
pais países do mundo. Durante
o mês de julho, o brasileiro será
o responsável por presidir o
Conselho -é a 11ª passagem do
Brasil pelo órgão.

Segundo Costa Filho, sua
presidência vai priorizar a co-
municação estratégica em ope-
rações de manutenção da paz,
"com respeito aos direitos hu-
manos e combatendo a violên-
cia, inclusive sexual".

Em relação à guerra na Ucrâ-
nia, o embaixador afirmou que
tentará equilibrar a transparên-
cia e eficiência, além de buscar
soluções.

"Uma das funções mais deli-
cadas da presidência, a qual da-
remos a maior atenção, é cuidar
do delicado equilíbrio entre
transparência e eficiência. 

Por um lado, é necessário
prestar contas para o público em
geral e para os países não repre-
sentados no Conselho. Por outro,
a discrição muitas vezes é neces-
sária para viabilizar um diálogo
franco, voltado à busca de solu-
ções, e não a relações públicas".

O representante também
afirmou que o Brasil organizará
um debate sobre crianças e con-
flitos armados, que abordará te-
mas como o recrutamento de
crianças-soldado e o ataque
contra escolas e educação.

O Conselho de Segurança
tem 15 países com direito a voto,

mas apenas os cinco permanen-
tes têm direito ao veto: China,
Estados Unidos, França, Reino
Unido e Rússia.

CRÍTICA AO CONSELHO
Em março, durante a reunião

do Conselho de Segurança da
ONU, o embaixador Ronaldo
Costa Filho disse que a cúpula
tem "falhado" em resolver a in-
vasão da Rússia na Ucrânia.

"Isso não é um paradoxo, ao
contrário, é uma falha do Con-
selho de agir de uma forma
construtiva em endereçar esse
tópico", concluiu.

Brasil enfrenta resistência a submarino
nuclear em agência da ONU

A pretensão brasileira de ter
um submarino nuclear, que já
consumiu bilhões de reais em 43
anos, enfrenta agora um de seus
maiores desafios: obter o aval in-
ternacional para o uso do com-
bustível da embarcação, evitan-
do assim o risco de sofrer san-
ções pelo temor de proliferação
atômica.

No dia 6 de junho, o Brasil fez
um pedido formal à AIEA (Agên-
cia Internacional de Energia
Atômica, ligada à ONU) para ne-
gociar um pacote de salvaguar-
das para que possa empregar
urânio enriquecido no reator do
submarino -cujo protótipo co-
meçou a ser construído em 2021
pela Marinha, em Iperó (SP).

A negociação é altamente
complexa por estabelecer um
precedente inédito: um país sem
armas nucleares empregando
combustível atômico para fins
militares –o que sempre gera a
preocupação de usos diversos. A

Folha ouviu de diplomatas com
trânsito na agência, em Viena,
que dificilmente tal autorização
ocorrerá sem que o Brasil ceda
em algumas posições históricas.

Para que os chamados Proce-
dimentos Especiais, o dito aval,
sejam aprovados, quase certa-
mente será necessário estabele-
cer um novo marco jurídico na
forma de um protocolo adicional
entre Brasil e a AIEA para garan-
tir a inspeção das instalações
que lidam com o combustível e
do reator do submarino.

Ocorre que Brasília sempre
resistiu à adesão aos Protocolos
Adicionais ao Tratado de Não
Proliferação Nuclear, da qual é
signatária, por considerá-los
uma forma de tutela das potên-
cias atômicas sobre outros paí-
ses. Isso gerou uma pequena cri-
se nos anos 2000, quando a AIEA
quis saber mais sobre as ultra-
centrífugas brasileiras.

Esses equipamentos são os

responsáveis pelo enriqueci-
mento do urânio, e estrelam o
noticiário da crise com o pro-
grama nuclear do Irã há anos. A
confusão no Brasil foi contor-
nada, mas até hoje a AIEA de-
manda a adesão do país aos
Protocolos Adicionais modela-
dos em 1997 –138 países e a
agência europeia do setor os as-
sinaram.

Isso já foi defendido por seu
ativo diretor-geral, o argentino
Rafael Grossi, em entrevista re-
cente à Folha. A reportagem o
procurou para falar sobre a ne-
gociação atual, mas ele estava
em viagem e não pôde respon-
der. A delegação brasileira na
agência não respondeu ao pedi-
do de contato.

A questão do submarino nu-
clear é uma nova oportunidade
para colocar o bode na sala. Se-
gundo pessoas próximas do as-
sunto, o Brasil aceitaria colocar
seu programa militar nuclear

sob um guarda-chuva específico
de salvaguardas, talvez utilizan-
do mecanismos já existentes no
Abacc, o acordo com a Argentina
e a AIEA de inspeções mútuas.

No Itamaraty, contudo, há o
temor de que a exigência seja
mais ampla, e a determinação
inicial de não ceder.

"A ausência de um protocolo
adicional deverá ser vista como
incompatível com o fato de o
Brasil ter um programa militar",
avaliou Ian Stewart, especialis-
ta britânico em submarinos nu-
cleares do James Martin Center
(EUA), em texto sobre o tema
no "Boletim dos Cientistas Atô-
micos".

A negociação é altamente
complexa e se insere no contexto
da Guerra Fria 2.0 devido ao caso
da Austrália. Em 10 de março, a
AIEA foi informada oficialmente
dos termos do acordo conhecido
como Aukus, entre o país da
Oceania, EUA e Reino Unido.

AIEA

Cenário epidemiológico
no Rio de Janeiro 
apresenta estabilidade

COVID-19

DOUGLAS CORRÊA/ABRASIL 

O boletim semanal do Pano-
rama Covid-19, divulgado nesta
sexta-feira, apresenta um cená-
rio de estabilidade dos indica-
dores precoces da doença.  Al-
guns dados já começam a apre-
sentar tendência de queda. A
análise considera os dados re-
gistrados na semana de 19 a 24
de junho.  

O secretário de Estado de
Saúde, Alexandre Chieppe (fo-
to) disse que “na última semana,
começamos a observar uma es-
tabilidade nos atendimentos por
síndrome gripal nas unidades de
pronto atendimento (UPA).

A proporção maior é de
atendimentos adultos, mos-
trando que os casos em crian-
ças estão reduzindo. As taxas
de positividade, por sua vez,
estão apresentando uma ten-
dência de redução. Importante
que a população siga procu-
rando os postos para comple-
tar o esquema vacinal. As vaci-
nas são a maneira mais eficaz
de evitarmos as formas graves
e óbitos pela doença”.

De acordo com a Secretaria
de Estado de Saúde, na última
semana foram realizados em
média 14.875 testes de antígeno
por dia, sendo a positividade de
30%. Em relação ao RT-PCR, es-
tão sendo analisados em média
831 exames por dia, com positi-
vidade de 37%. Na semana de 13
a 18 de junho, a positividade dos
testes de antígeno estava em
34% e a dos exames de RT-PCR,
em 36%.

Quanto às solicitações de lei-
to para tratamento da covid-19,

a média diária foi de 22 para UTI
e 18 de enfermaria.  Na semana
de 13 a 18 de junho, a média diá-
ria foi de 18 solicitações para
UTI e 13 de enfermaria. A média
diária de pessoas aguardando
um leito é de 43 para UTI e 35
para enfermaria. Importante
ressaltar que a fila é dinâmica e,
ao longo das 24h, pessoas en-
tram e saem dessa fila.

A Subsecretaria de Vigilân-
cia e Atenção Primária à Saúde
enviou nota técnica aos 92 mu-
nicípios com orientações so-
bre testagem para covid-19 no
estado. O texto alerta para que
as unidades básicas e de pron-
to atendimento mantenham a
oferta de teste rápido de antí-
geno para todos os casos de
síndrome gripal.

Para consultar o número de
internações, óbitos e taxa de co-
bertura vacinal, basta acessar o
Painel de Monitoramento da
Covid-19.

Incêndio florestal no Peru 
coloca Machu Picchu em perigo

Bombeiros peruanos têm lu-
tado contra o tempo para apagar
um incêndio florestal que colo-
ca em perigo um dos locais ar-
queológicos mais importantes
do mundo. O incêndio encon-
tra-se perto das ruínas incas de
Machu Picchu e continua a fazer
estragos nos Andes peruanos.  

De acordo com a Reuters, as
chamas já alcançaram área
equivalente à cidade do Vatica-
no e começaram na última ter-
ça-feira, depois de agricultores

locais terem ateado fogo para
queimar erva e preparar novas
colheitas. 

Em apenas um dia, mais de
20 hectares arderam. O presi-
dente da Câmara de Cuzco se-
guiu todas as operações.

As chamas estão cada vez
mais perto de um dos locais
mais importantes e visitados no
mundo, Machu Picchu, um
complexo arqueológico de es-
truturas em pedra que foi cons-
truído há mais de 500 anos pelos

incas, quando o império domi-
nava o que hoje corresponde
aos territórios do Equador e do
Chile central.

Devido à dificuldade de aces-
so a muitas áreas dos Andes, os
bombeiros têm tido dificuldade
em apagar as chamas.

“Estamos lutando contra este
incêndio há mais de dois dias e
não tem sido possível controlá-
lo, dado que a área é inacessí-
vel”, explicou aos meios de co-
municação Roberto Abarca, di-

retor do Gabinete de Segurança
e Gestão de Risco de Cuzco.

Machu Picchu, que foi consi-
derada uma das sete maravi-
lhas do mundo, continua em
perigo com os bombeiros locais
a tentarem levar a melhor sobre
as chamas. No entanto, o Mi-
nistério da Cultura do Peru in-
formou no Facebook que espe-
cialistas avaliam estragos em
outro local de interesse arqueo-
lógico, o monumento de Lla-
makancha.

PATRIMÔNIO MUNDIAL

INVERNO: Tempo ensolarado 
com nevoeiro. Noite de céu limpo.

Manhã Tarde Noite
06:35 17:20
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