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EUA

Arnaldo
Niskier

Atirador mata 6 em desfile de 4 de Julho

Derrubar a
gratuidade do
ensino superior:
um erro histórico
PÁGINA 4

VALE

DO

JAVARI

to da prefeitura e em avenidas com várias lojas. Ao ouvirem os tiros,
as centenas de pessoas que participavam do evento saíram correndo. Muitas delas se abrigaram nos comércios próximos. Amarani
Garcia, que estava no desfile com sua filha pequena, contou à TV
ABC ter ouvido som de tiros nas proximidades, depois uma pausa –
que pode ter sido usada para o atirador recarregar a arma–, e depois
mais tiros. PÁGINA 6

Um atirador subiu em um telhado e apontou um rifle em direção
a um desfile que comemorava o 4 de Julho, principal data nacional
dos EUA, em Highland Park, nos arredores de Chicago. Segundo a
polícia, ao menos seis pessoas foram mortas a tiros e outras 24 ficaram feridas pelos tiros. Os disparos começaram cerca de dez minutos após o início da parada, por volta de 10h15 (12h15 em Brasília)
desta segunda-feira. O desfile foi feito na área central da cidade, per-

CÂMARA

DPU pede
indenização de
R$ 50 mi por
Dom e Bruno

Relator da PEC Kamikaze quer
aumentar gastos para R$ 50 bi

A Defensoria Pública da
União protocolou no domingo
passado um pedido de indenização por danos morais coletivos contra a União no valor de
R$ 50 milhões a serem revertidos em favor dos povos indígenas isolados e de recente contato. O pedido foi protocolado
após o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips no Vale do
Javari em uma ação que já corre
desde 2018 na Justiça Federal.
Nela, DPU e Ministério Público
Federal acionam a Funai e a
União e, entre outros pleitos,
apresentam um plano para que
as bases das Frentes de Proteção Etnoambiental no Amazonas passem a gozar de recursos
humanos e materiais mínimos
para o efetivo cumprimento de
suas finalidades. PÁGINA 5

QUASE PAPA

LUIZ MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

O deputado federal Danilo Forte
(União Brasil-CE) (foto), escolhido para
relatar a PEC (Proposta de Emenda à
Constituição) nº 1, também já apelidada
de PEC Kamikaze, na Câmara dos Deputados, defendeu a criação de um valeUber para amparar motoristas de aplicativo, e projetou que os gastos para aumentar o valor de programas sociais existentes e a criação de novos pode chegar a
R$ 50 bilhões, ante os 41,2 bilhões já avalizados pelos senadores. Aprovada na semana passada pelo plenário do Senado, a
PEC reajusta valores de programas sociais e cria benefícios para caminhoneiros e taxistas. Agora em análise na Câmara, o relator disse que planeja algumas
mudanças no texto, como, por exemplo,
auxílio-gasolina para motoristas de aplicativo, já que "a finalidade" desse serviço
é a mesma dos taxistas, e estes estão amparados pela PEC, enquanto os trabalhadores de aplicativo não. PÁGINA 2

PRESSÃO

Morre dom
Hummes,
arcebispo
emérito de SP
O cardeal Cláudio Hummes,
arcebispo emérito de São Paulo, morreu ontem, prestes a
completar 88 anos. Em nota
em que confirmou o falecimento, o arcebispo dom Odilo
Scherer afirmou que o cardeal
passava por "prolongada enfermidade, que suportou com
paciência e fé em Deus".
Apontado como um dos principais "candidatos a Papa" do
primeiro conclave do século
21, aquele que se seguiu à
morte de João Paulo 2º em
2005, o cardeal brasileiro acabou se tornando o inspirador
de um dos nomes papais mais
surpreendentes da história da
Igreja Católica, o escolhido pelo argentino Jorge Mario Bergoglio, em 2013. PÁGINA 6
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Procuradoria pede para ouvir
ex-presidente da Petrobras

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/ABRASIL

festação assinada pela vice-procuradora-geral
Lindôra Araújo, também solicita que o ex-presidente do Banco do Brasil Rubem Novaes conceda
depoimento a respeito do assunto. O pedido foi
encaminhado para o relator do caso no Supremo,
ministro Luís Roberto Barroso. PÁGINA 3

A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu ontem ao STF (Supremo Tribunal Federal)
para ouvir o ex-presidente da Petrobras Roberto
Castello Branco (foto) a respeito de mensagens
que apontam suposta interferência do presidente
Jair Bolsonaro (PL) na estatal. O órgão, em mani-

Delação que
acusa Castro
de corrupção
vai para o STJ
O Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro decidiu ontem enviar
para o STJ (Superior Tribunal de
Justiça) um recurso do governador Cláudio Castro (PL) para
anular a homologação de um
acordo de delação premiada
que o acusa de receber propina
quando era vereador e depois
de assumir o cargo de vice de
Wilson Witzel. O Órgão Especial
decidiu por 18 a 5 que cabe à
Corte superior analisar a competência do processo. A homologação foi feita quando Castro
era vice-governador, cargo cujo
foro é no Órgão Especial. Os desembargadores avaliaram, porém, que o fato de ele ter assumido o Palácio Guanabara é necessário que o STJ se pronuncie
sobre o tema. PÁGINA 4

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: -0,35% / 98.608,76 / -345,14 / Volume: 11.394.675.564 / Quantidade: 2.534.620
Maiores Altas

Maiores Baixas

Mais Negociadas
Preço

% Oscil.

Fechamento

Preço

% Oscil. Dow Jones

Preço

% Oscil.

HAPVIDA ON NM

6.04

+7.47 +0.42

IRBBRASIL REON NM

2.06

−4.63

−0.10

PETROBRAS PN N2

29.14

+2.14

+0.61

NASDAQ Composite

LOCAWEB ON NM

5.95

+4.20 +0.24

YDUQS PART ON NM

12.42

−4.31

−0.56

VALE ON NM

74.67

−0.57

−0.43

Euro STOXX 50

5.60

+3.13 +0.17

MAGAZ LUIZA ON NM

2.13

−3.18

−0.07

HAPVIDA ON NM

BRF SA ON NM

14.73

+3.15 +0.45

VIA ON NM

1.83

−3.17

−0.06

ELETROBRAS ON N1

PETRORIO ON NM

22.79

+3.12 +0.69

ENEVA ON NM

14.67

−3.10

−0.47

MAGAZ LUIZA ON NM

POSITIVO TECON NM

%

31.097,26 +1,05
11.127,845 +0,90
3.458,6 +0,44

6.04

+7.47

+0.42

CAC 40

5.954,65 +0,40

45.24

−1.33

−0.61

FTSE 100

7.232,65 +0,89

2.13

−3.18

−0.07

DAX 30

12.773,38 -0,31

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(15/6)
Poupança 3
(5/7)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
13,25% 0,10
OURO
0,66% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,5500

0,59% (jun.) EURO turismo
0,47% (mai.) Compra: 5,5790
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 5/jul Compra: 5,3032
DÓLAR comercial
R$ 305,00 Compra: 5,3245
DÓLAR turismo
Venda: 5,5506 Compra: 5,3358

Venda: 5,7590
Venda: 5,3038
Venda: 5,3251
Venda: 5,5158
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Dólar fecha quase
estável em dia
de feriado nos EUA
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL
Em um dia de poucas negociações por causa do feriado
de 4 de julho nos Estados Unidos, o dólar fechou praticamente estável, após passar
boa parte da sessão em baixa.
A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) teve queda leve,
após operar quase o dia inteiro
em estabilidade.
O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,326, com
alta de 0,09%. Com qualquer
entrada de recursos influenciando a cotação, por causa do
baixo volume de negociações,
a moeda chegou a cair para R$
5,29 por volta das 11h15, mas
aos poucos voltou a ganhar força até fechar em alta.
Com o desempenho de ontem, o dólar está no maior nível desde 28 de janeiro, quando tinha fechado a R$ 5,39.
Apesar das altas recentes, a divisa acumula queda de 4,48%
em 2022.
O dia também foi marcado

pela volatilidade no mercado
de ações. O Índice Bovespa
(Ibovespa), fechou aos 98.609
pontos, com queda de 0,35%.
O indicador praticamente devolveu os ganhos da última
sexta-feira (1º), quando tinha
subido 0,42%.
No cenário internacional,
os investidores aguardam a divulgação de dados da economia norte-americana, prevista
para esta semana. O primeiro
será a ata da última reunião do
Federal Reserve (Fed, Banco
Central norte-americano),
que deve fornecer pistas sobre
a extensão do aumento dos juros nos Estados Unidos.
O segundo será a divulgação da massa salarial norteamericana. Dados positivos
no mercado de trabalho aumentam a disposição do Fed
em subir os juros da maior
economia do planeta. Taxas
altas em economias avançadas estimulam a fuga de capitais de países emergentes, como o Brasil.

Relator da PEC Kamikaze
quer elevar gastos em R$ 50bi
O

deputado federal Danilo Forte (União
Brasil-CE), escolhido
para relatar a PEC (Proposta de
Emenda à Constituição) nº 1,
também já apelidada de PEC
Kamikaze, na Câmara dos Deputados, defendeu a criação de
um vale-Uber para amparar motoristas de aplicativo, e projetou
que os gastos para aumentar o
valor de programas sociais existentes e a criação de novos pode
chegar a R$ 50 bilhões, ante os
41,2 bilhões já avalizados pelos
senadores.
Aprovada na semana passada
pelo plenário do Senado, a PEC
reajusta valores de programas
sociais e cria benefícios para caminhoneiros e taxistas. Agora em
análise na Câmara, o relator disse que planeja algumas mudanças no texto, como, por exemplo,
auxílio-gasolina para motoristas
de aplicativo, já que "a finalidade" desse serviço é a mesma dos
taxistas, e estes estão amparados
pela PEC, enquanto os trabalhadores de aplicativo não.
"A gente tem que resolver como vai ficar a questão do Uber,

porque a finalidade do serviço é a
mesma (dos taxistas. Então, esse
é um problema, inclusive, que eu
vou conversar segunda e terçafeira em Brasília para ver como a
gente atende a essa demanda.
Tem que ver se tem algum instrumento de controle para que a
gente possa trabalhar isso", afirmou o parlamentar em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo.
Prevista inicialmente para ter
um impacto fiscal de R$ 29,6 bilhões, a PEC aumentou esse valor para R$ 41,2 bilhões, mas há
espaço para atingir o teto de R$
50 bilhões, segundo o relator.
Forte diz que participou de
uma reunião com o relator da
proposta no Senado, Fernando
Bezerra (MDB-CE), em que o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) "tinha sinalizado que
(o valor) poderia chegar a até R$
50 bilhões". "O Paulo Guedes tinha sinalizado. Ainda tem um
saldo de mais de R$ 8 bilhões que
podem ser anexados", completou o deputado cearense, ressaltando que pode haver mais algum benefício, embora isso ainda não tenha sido "discutido".

Outra mudança estudada por
Danilo Forte é a possibilidade
de mudar a "natureza jurídica"
do projeto que permite a decretação de estado de emergência.
Conforme o parlamentar, há
"um espaço" na legislação "para
que, em caso de crise financeira
ou calamidade, você pudesse
tomar medidas com relação a se
sobrepor ao teto".
"Se a gente tiver segurança
jurídica de garantir que a liberação (das verbas) será feita sem a
necessidade de decretação de
estado de emergência, eu não
tenho dificuldade nenhuma de
suprimir isso", completou.
Com as mudanças desejadas,
o texto deve retornar ao Senado
para nova aprovação. Por isso,
Danilo Forte disse que pretende
aprovar a PEC na Câmara até o
dia 13 de julho para que os senadores tenham dois dias - 14 e 15
de julho - para fazer a votação final antes do recesso parlamentar.
"Eu acho que ninguém vai ter
coragem de ir ao microfone para
se opor a um projeto que leva benefícios para as pessoas mais carentes", completou, ressaltando

que o Brasil não "precisa estar engessado" à lei do teto de gastos.
ENTENDA
Aprovada em dois turnos pelo
plenário do Senado, a PEC reajusta valores de programas sociais e cria benefícios para caminhoneiros e taxistas. A proposta,
que ainda precisará passar pela
Câmara, prevê reajuste de R$
400 para R$ 600 do Auxílio Brasil
(ex-Bolsa Família), aumento de
R$ 53 para R$ 120 do vale-gás,
criação do auxílio-caminhoneiro de R$ 1.000 e criação de um
auxílio para taxistas, com custo
de R$ 2 bilhões. As medidas valerão até o fim deste ano.
Além desses benefícios, a
PEC traz recursos para gratuidade de idosos no transporte público e subsídios para o etanol.
Ambos também valem até o fim
de 2022. Além disso, serão disponibilizados R$ 500 milhões
para o programa Alimenta Brasil. No caso do Auxílio Brasil, a
intenção da PEC é zerar a fila do
programa ainda em 2022. O custo de todas as ações é de R$
41,25 bilhões.

MAIO

Demanda por voos
domésticos tem queda
de 2,5% no Brasil
A demanda por voos domésticos teve queda de 2,5%
em maio, na comparação com
o mesmo mês de 2019, aponta
a Associação Brasileira das
Empresas Aéreas, com base
nos relatórios da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
O dado é medido em passageiros por quilômetro transportados (RPK).
A oferta, por sua vez, teve alta de 6%. Ela é calculada em
assentos por quilômetro oferecidos (ASK). A taxa média de
ocupação das aeronaves, portanto, ficou em 75,1%, o que
representa um recuo de 6,6
pontos percentuais em relação
a maio de 2019. Foram transportados 6,4 milhões de passageiros, 10% a menos do que o
ano base de comparação.
No mercado internacional,
a queda da demanda chegou

a 31,1% na comparação com
2019 e, na oferta, a redução
foi 31,2%. O aproveitamento
das aeronaves teve leve variação positiva de 0,2 ponto percentual, ficando em 85,7%.
Foram transportados 1,2 milhão de passageiros, 36,5% a
menos.
Na comparação com abril,
os resultados no mercado doméstico são positivos, com aumento de 3,4% na demanda e
de 7,9% na oferta. Nos voos internacionais, houve crescimento de 6,4% na demanda e
de 3,5% na oferta.
Em relação ao transporte
aéreo de carga e correio, foi registrada queda de 6,1% em
maio na comparação com o
mesmo mês de 2019. Já na demanda internacional, essa atividade cresceu 24,7% no mesmo período.

Pelo menos 21 estados e mais o DF
reduziram ICMS sobre combustíveis
GABRIEL BRUM/ABRASIL
Pelo menos 21 estados já
anunciaram a redução do ICMS
sobre combustíveis. Os governadores do Ceará e do Amazonas fizeram os anúncios ontem.
O Distrito Federal publicou
no dia primeiro deste mês um
decreto limitando em 18% a cobrança do ICMS. As alíquotas da
gasolina e do etanol eram de
27%. Segundo o governo distri-

SP: 66% das indústrias
não buscaram crédito
pação de recebíveis.
Para 71% das grandes empresas e 50% das micro, pequenas e médias indústrias, a
taxa de juros que vem sendo
praticada em 2022 é muito pior
do que a que vinha sendo aplicada no ano passado.
A pesquisa apontou ainda
que 61,8% dos entrevistados
não enxergam a possibilidade
de buscar instituições financeiras ainda neste ano para obtenção de crédito, empréstimo
ou financiamento.
O levantamento foi feito entre os dias 16 de maio e 3 de junho com 317 indústrias de
transformação do estado de
São Paulo.

tal, a perda é estimada em R$ 1,7
bilhão por ano.
O governador Ibaneis Rocha
(MDB) disse que terá que rever
as contas do Distrito Federal. O
Sindicato dos Comércio Varejista de Combustíveis do DF estima uma redução de R$ 0,43 na
gasolina e R$ 0,40 no etanol com
a redução do ICMS. Os consumidores devem sentir aos poucos a diferença na bomba, com a
renovação dos estoques, diz o

presidente da entidade Paulo
Tavares.
São Paulo foi o primeiro a fazer a redução do ICMS. No estado, a alíquota caiu de 25% para
18%. Minas Gerais, Goiás, Paraná e Amapá também já anunciaram o corte.
As ações procuram atender a
lei que limitou o ICMS sobre
combustíveis ou a definição do
Conselho Nacional de Política
Fazendária de que o imposto

deve ser calculado sobre a média de preços dos últimos 60
meses.
Mas, a discussão ainda não
terminou. No Congresso, os
parlamentares ainda precisam
avaliar os vetos do presidente
Jair Bolsonaro à lei do teto do
ICMS. No Supremo Tribunal
Federal, governadores questionam a lei do teto e a lei que determinou alíquota uniforme em
todo o país.

GREVE

Servidores do BC fazem protesto em
frente à sede da autarquia, em Brasília
NATHALIA GARCIA/FOLHAPRESS

FIESP

A alta da taxa de juros desestimulou a busca por crédito, apontou o levantamento
Rumos da Indústria Paulista,
que foi divulgado ontem pela
Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp).
Segundo o levantamento,
66,8% das indústrias de São
Paulo não buscaram crédito
em 2022. Entre os principais
motivos alegados para que a
empresa não buscasse crédito
neste ano apareceram o fato
dela não ver necessidade nesse
momento (71%), seguida pela
elevada taxa de juros (18%). Já
entre os que buscaram linhas
de crédito, a maior parte se referiu a capital de giro e anteci-

IMPOSTO

Em greve por reajuste salarial
e reestruturação de carreira, os
servidores do Banco Central
protestaram em frente à sede da
autarquia, em Brasília, na manhã d ontem.
Cerca de 300 pessoas marcaram presença na mobilização na
capital federal, de acordo com o
Sinal (Sindicato Nacional dos
Funcionários do Banco Central).
Por volta das 11h, os funcio-

nários do BC fizeram uma meialua ao redor do prédio, ao som
do Hino Nacional, em um abraço simbólico.
Também foram realizados
atos presenciais em Curitiba, no
Rio de Janeiro e em São Paulo.
O ato desta segunda pode ter
sido o último antes do fim da greve
dos servidores. A categoria irá rediscutir os rumos da mobilização
e uma possível mudança de estratégia do movimento em uma assembleia deliberativa hoje, às 9h.

No último encontro, na semana passada, os funcionários
do BC aprovaram a continuidade da paralisação até esta segunda, último dia em que seria
possível conceder aumento salarial em razão do prazo imposto pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, que impede elevação de
gasto com pessoal nos últimos
180 dias do mandato.
O presidente Jair Bolsonaro
(PL), contudo, já havia dito que
o funcionalismo público deve-

ria ficar sem reajuste salarial
neste ano.
Os servidores do BC estão de
braços cruzados de forma ininterrupta desde o dia 3 de maio, após
trégua de duas semanas da paralisação iniciada em 1º de abril.
A rotina da autoridade monetária ficou bastante comprometida no período, com a interrupção na divulgação periódica de
indicadores importantes para o
mercado financeiro, como a
pesquisa Focus.

Nota
IPC-S RECUA EM QUATRO CAPITAIS
DE MAIO PARA JUNHO
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) recuou em
quatro das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio
Vargas (FGV), de maio para junho deste ano. A maior queda foi
registrada no Rio de Janeiro, já que a inflação caiu 0,46 ponto
percentual no período, ao passar de 0,51% para 0,05%. Outras
quedas foram registradas no Recife (-0,27 ponto percentual, ao
passar de 1,28% para 1,01%), São Paulo (-0,23 ponto percentual,
ao passar de 0,54% para 0,31%), Salvador (-0,09 ponto

percentual, ao passar de 1,15% para 1,06%). Apesar disso, o IPCS nacional, divulgado na semana passada subiu 0,17 percentual,
ao passar de 0,50% em maio para 0,67% em junho. O aumento
da taxa foi puxado por três capitais. A maior alta foi observada
em Brasília: 1,33 ponto percentual, ao passar de uma deflação
(queda de preços) de 0,14% para uma inflação de 1,19% no
período. Também tiveram altas na taxa as cidades de Belo
Horizonte (0,80 ponto percentual, ao passar de 0,12% para
0,92%) e Porto Alegre (0,58 ponto percentual, ao passar de
0,34% para 0,92%). O IPC-S é calculado com base em preços
coletados semanalmente em sete das maiores cidades do país.
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PGR pede para ouvir
ex-presidente da Petrobras
TOMAZ SILVA/ABRASIL

JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

A

PGR (ProcuradoriaGeral da República)
pediu ontem ao STF
(Supremo Tribunal Federal) para ouvir o ex-presidente da Petrobras Roberto Castello Branco
(foto) a respeito de mensagens
que apontam suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro (PL) na estatal.
O órgão, em manifestação assinada pela vice-procuradorageral Lindôra Araújo, também
solicita que o ex-presidente do
Banco do Brasil Rubem Novaes
conceda depoimento a respeito
do assunto.
O pedido foi encaminhado
para o relator do caso no Supremo, ministro Luís Roberto Barroso. Como o Judiciário está de
recesso em julho, o processo ficou nas mãos da vice-presidente do STF, Rosa Weber, que está
de plantão.
Nesse depoimento, afirma
Lindôra, Castello Branco deve ser
questionado se existiam mensagens e áudios em seu celular corporativo que poderiam incriminar o presidente da República.
Também devem pedir a ele que
explique o teor desse material.

Além disso, teria que explicar
as datas, circunstâncias e contextos que essas mensagens foram encaminhadas ou recebidas, e por qual motivo não as
apresentou às autoridades competentes assim que possível.
Já Novaes teria que esclarecer
o histórico de contato com Castello Branco, a natureza da conversa travada e se poderia detalhar se houve supostas trocas de
mensagens entre os dois nas
quais Castello Branco teria reportado irregularidades cometidas pelo presidente.
A manifestação de Lindôra foi
feita após um pedido de abertura de inquérito pelo senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP)
sobre possíveis provas de crimes

que teriam sido cometidos pelo
presidente da República.
Randolfe queria também que
houvesse busca, apreensão e
perícia do celular que era usado
por Castello Branco. Para ele,
houve indícios da prática de crimes como prevaricação, corrupção passiva ou peculato, condescendência criminosa e violação de sigilo funcional.
Reportagem do site Metrópoles mostrou uma troca de mensagem em um grupo de economistas em uma rede social, em
particular entre Castello Branco
com o ex-presidente do Banco
do Brasil Rubem Novaes.
O ex-presidente da Petrobras
afirmou que o celular corporativo que foi devolvido à estatal

continha mensagens e áudios
que poderiam incriminar o presidente Jair Bolsonaro.
Castello Branco, então, diz que
devolveu o aparelho "intacto" para a estatal. Lindôra afirma que os
elementos apresentados até agora não trazem convicção suficiente do Ministério Público para a
instauração da investigação solicitada, mas diz que "o diálogo
mantido e de teor não negado pelos interlocutores suscita maiores
esclarecimentos que podem nortear providências investigativas
não açodadas ou temerárias".
A Petrobras virou alvo de polêmicas no último mês, por conta da alta dos preços dos combustíveis. Após a estatal anunciar um novo reajuste, Bolsonaro e o presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL), iniciaram
uma ofensiva que resultou na
renúncia do então presidente
José Mauro Coelho -a terceira
troca no governo Bolsonaro.
No último dia 27, o conselho
de administração da Petrobras
confirmou a nomeação de Caio
Paes de Andrade para a presidência da companhia. Ele foi eleito
também para integrar o colegiado, pré-condição para que passe a
chefiar a estatal.

Justiça determina
bloqueio de R$ 450
milhões de plataforma
O TJ-SP (Tribunal de Justiça
de São Paulo) determinou, no
dia 30 de junho, o bloqueio de
aproximadamente R$ 451,6 milhões da plataforma de negociação de criptomoedas Capitual
Instituição de Pagamento.
Segundo pessoas familiarizadas com o assunto que falaram com a reportagem em condição de anonimato, a Capitual
atuava desde meados de 2020
na operacionalização de transações de compra e venda de
criptoativos de clientes da corretora global Binance, e na conversão dos criptoativos em
reais. A corretora não tem sede
no Brasil, e foi instituída sob as
leis da Lituânia.
A Binance teria se recusado a
seguir regra do BC (Banco Cen-

tral), válida desde o dia 16 de junho, que determina que as empresas identifiquem de forma
individualizada todos os clientes que operam por meio das
plataformas de negociação de
criptoativos. O objetivo do BC é
evitar operações ilegais como
lavagem de dinheiro por meio
do mercado cripto.
Ainda segundo as pessoas
que acompanham o tema, com
a recusa da Capitual de fazer a
negociação dos valores dos
clientes da Binance sem a identificação determinada pelo BC,
a corretora entrou com o pedido de bloqueio dos valores na
Justiça, alegando que estava impedida de acessá-los, e que os
recursos correm o risco de serem desviados.
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TJ envia ao STJ delação que
acusa Castro de corrupção
ITALO NOGUEIRA/FOLHAPRESS

O

Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro decidiu ontem enviar
para o STJ (Superior Tribunal de
Justiça) um recurso do governador Cláudio Castro (PL) para
anular a homologação de um
acordo de delação premiada
que o acusa de receber propina
quando era vereador e depois de
assumir o cargo de vice de Wilson Witzel.
O Órgão Especial decidiu por
18 a 5 que cabe à Corte superior
analisar a competência do processo.
A homologação foi feita
quando Castro era vice-gover-

MOLON

nador, cargo cujo foro é no Órgão Especial. Os desembargadores avaliaram, porém, que o
fato de ele ter assumido o Palácio Guanabara é necessário
que o STJ se pronuncie sobre o
tema.
A delação é assinada por Bruno Selem, funcionário da Servlog, empresa que mantinha contratos com órgãos estaduais.
O argumento da defesa do
governador é que a lei anticrime
obriga o delator a ter o depoimento em vídeo. No caso de Selem, a gravação foi feita, mas o
delator apenas lê o depoimento
escrito.
O Ministério Público diz que
os depoimentos foram colhidos

antes da sanção da lei anticrime.
Selem afirma que Castro recebeu propina do empresário
Flavio Chadud, dono da Servlog,
em julho de 2019.
A Polícia Civil localizou um
vídeo em que o governador visita o empresário com uma mochila na mesma data indicada
pelo delator.
O delator diz que Castro recebeu na ocasião R$ 100 mil em dinheiro vivo. O governador diz
que foi apenas visitar um amigo e
que havia chocolate na mochila.
O funcionário da Servlog afirmou à Promotoria que o governador "recebia propinas e auferia vantagens políticas com o
projeto Qualimóvel municipal".

O programa oferecia atendimento médico gratuito em unidades móveis pela cidade.
Castro foi vereador entre
2017 e 2018, quando deixou o
cargo ao ser eleito vice-governador na chapa de Wilson Witzel
(PSC). Antes, ele era chefe de gabinete do deputado Márcio Pacheco (PSC) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
O acordo de Selem foi assinado no âmbito da Operação Catarata, que teve como um dos alvos Marcus Vinicius Azevedo da
Silva, ex-assessor de Castro. Ele
também firmou acordo de delação com a Procuradoria-Geral
da República. O conteúdo está
sob sigilo.

FICA FORA

Evento com Lula no RJ terá André
Ceciliano como candidato ao Senado
JULIANA BRAGA/FOLHAPRESS
No ato da próxima quinta-feira no Rio de Janeiro com o expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT), a organização prevê
apenas três discursos no bloco
dedicado aos pré-candidatos: o
do presidente da Assembleia Le-

gislativa, André Ceciliano (PT),
para o Senado, o do deputado
Marcelo Freixo (PSB), para o governo, e o do próprio Lula.
O deputado federal Alessandro
Molon (PSB-RJ), que briga para
manter sua candidatura ao Senado, terá direito a fala, mas no bloco reservado para os dirigentes

partidários. O parlamentar preside o diretório do PSB no estado.
O modelo do ato, que acontecerá na Cinelândia, foi pensado
para Lula enfatizar quem são
seus candidatos no Rio. O PT
não abre mão da indicação de
Ceciliano ao Senado, apesar da
insistência de Molon.

Na sexta-feira, o diretório petista fez uma reunião e chegou a
avaliar a possibilidade de cancelar o evento.
Contudo, a presidente nacional da legenda, Gleisi Hoffmann, optou por mantê-lo para
sinalizar ao eleitor quais são os
candidatos de Lula.

2023

Escola de
Patrimônio
Imaterial prevê
expansão
A Escola de Patrimônio
Imaterial do Rio de Janeiro está funcionando a pleno vapor.
“A gente está muito feliz em
poder implementar mais uma
ação no estado do Rio de Janeiro que fala de memória e
patrimônio, especialmente
imaterial”, disse hoje (4) a secretária da Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa (Secec) do Rio de Janeiro Danielle Barros, em entrevista à Agência Brasil.
A expectativa é que o projeto dure pelo menos dois anos,
com oficinas gratuitas, para
pessoas de qualquer idade,
“desde crianças até pessoas
mais experientes”, trabalhando temáticas ligadas ao patrimônio imaterial fluminense,
como as rodas de ciranda, jongo, capoeira, samba, festas populares tradicionais, apresentações artísticas e aulas ligadas
à questão da preservação do
patrimônio, “fazendo uma dobrada com empreendedorismo”, disse Danielle.
Neste momento, a Escola de
Patrimônio Imaterial do Rio de
Janeiro está presente em cinco
municípios onde atuam grupos culturais centenários. São
eles: Ciranda Caiçara de Tarituba (Paraty), Sítio Santa Luzia
Quilombo Machadinha (Quissamã), Centro de Tradições
Afro Onixêgum (Guapimirim),
Companhia de Aruanda (Madureira, zona norte da capital
fluminense) e Grupo Zé Mussum (Magé). O projeto é da Secec, através da Lei Estadual de
Incentivo à Cultura, com apoio
da Petrobras.
AGENDA
A agenda da escola nos cinco ambientes existentes pode
ser acessada no na página do
Instagram . “As pessoas podem
também identificar os endereços desses polos para se dirigirem aos próprios locais e buscarem seu credenciamento na
Escola de Patrimônio Imaterial
do estado”, disse a secretária.
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ICMS

Governador pede que
denunciem postos que
não baixarem gasolina
O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, pediu
que a população denuncie postos que se negarem a baixar o
preço dos combustíveis. O apelo foi feito ontem, dois dias após
entrar em vigor a redução do
ICMS sobre a gasolina e o álcool, de 32% para 18%. Como
resultado, 45 postos que não
baixaram os preços foram autuados, com multas que podem
chegar a R$ 500 mil.
“O Rio de Janeiro foi um dos
únicos que foi às ruas fiscalizar e
o estado tem feito um grande
esforço fiscal e financeiro para
que a população não perca o
poder de compra. Reforço que o
próprio consumidor pode e deve ajudar na fiscalização, denunciando aqueles postos que
não reduzirem o valor dos combustíveis. Essa diminuição na
bomba tem tudo para gerar um
aumento no consumo. Temos
que diminuir as margens de lucro e ganhar na quantidade”,
disse o governador, em coletiva
no Palácio Guanabara.
Durante a manhã, as equipes
se espalharam pelas cinco regiões do estado e encontraram
estabelecimentos com preço
sem redução, que diminuíram o
valor apenas de um produto e
até postos em que funcionários
trocaram faixas de preço ao
avistarem a chegada dos fiscais

do Procon Estadual e das secretarias de Estado de Defesa do
Consumidor e Fazenda. Também foram encontrados postos
sem informações na placa de
tributos e estabelecimento com
produto vencido, o que resultou
na condução do gerente para a
Delegacia do Consumidor.
Os 45 postos flagrados sem
reduzir os valores dos combustíveis foram autuados e terão 15
dias para apresentar uma defesa. A multa é calculada de acordo com a irregularidade encontrada na ação e o faturamento
da empresa. Ela poderá ser aplicada ao final de um processo
administrativo e o valor da punição pode chegar a R$ 12 milhões. A operação seguirá durante a semana fiscalizando
postos em todo o estado.
Com a alíquota passando para 18%, a expectativa do governo é que haja uma redução no
preço da gasolina de até R$ 1,19
na bomba, reduzindo o valor
médio do litro para R$ 6,61.
DENÚNCIA
Segundo o governo do estado, o cidadão poderá indicar os
postos que não cumprirem a
decisão por meio dos três canais
do Procon-RJ: o aplicativo, o site
do órgão e uma linha exclusiva
para denúncia via WhatsApp
(21) 98104-5445.
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Defensoria pede indenização
de R$ 50 mi por Dom e Bruno
JULIANA BRAGA/FOLHAPRESS

A

Defensoria Pública da
União protocolou no
domingo passado um
pedido de indenização por danos morais coletivos contra a
União no valor de R$ 50 milhões
a serem revertidos em favor dos
povos indígenas isolados e de
recente contato.
O pedido foi protocolado
após o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista
Dom Phillips no Vale do Javari
em uma ação que já corre desde
2018 na Justiça Federal.
Nela, DPU e Ministério Público Federal acionam a Funai
(Fundação Nacional do Índio) e
a União e, entre outros pleitos,
apresentam um plano para que
as bases das Frentes de Proteção
Etnoambiental no Amazonas
passem a gozar de recursos humanos e materiais mínimos para o efetivo cumprimento de
suas finalidades.
A Unijava, ONG na qual Bruno trabalhava quando foi assassinado, participa da ação como
amicus curiae. O plano propos-

to teve a participação do próprio Bruno e de outras 44 pessoas de diversas entidades indígenas, etnias e servidores da
própria Funai.
O defensor Renan Sotto
Mayor afirma que, quando da
propositura da ação inicial, o cenário já era catastrófico e as medidas, caso atendidas, poderiam
ter evitado ou, ao menos, diminuído sensivelmente o risco de
morte entre os índios isolados
recém-contatados e a exploração indevida dos seres e bens
que se encontram em suas terras. Segundo diz, todos os riscos
e problemas já eram de conhecimento da Funai e dos órgãos
competentes.
"Infelizmente, nada foi feito.
E desse nada advieram as violências perpetradas aos indígenas, a reiterada violação a seu
território e as mortes daqueles
que lutaram contra isso. Não é
demais lembrar que a proteção
territorial das terras indígenas
incumbia e incumbe ao poder
público, que se omitiu e se omite", afirma.
"O indigenista e o jornalista

referidos são a face mais recente
e trágica do cenário esmiuçado
na inicial da presente demanda.
Eles deram a vida para registrar
e enfrentar as ameaças que os
territórios indígenas e seus povos sofriam. Lutaram por essa
causa e por ela morreram. Tentaram agir na omissão do poder
público e naquilo que o poder
público falhou e segue a falhar."
Na ação, a DPU associa o pagamento da indenização à apresentação de um projeto e um cronograma por parte da Funai para
"não deixar à míngua" outros setores da instituição ou mesmo
aqueles voltados à preservação
dos índios de recente contato.
A DPU protocolou também,
na manhã de ontem, um pedido
para a Funai se manifestar sobre
outra ação, na qual é instada a se
abster de "atentar contra a dignidade" de Dom e Bruno.
Na ocasião, a Defensoria solicitou a retirada do site de um
texto em que a fundação insinuava que ambos tinham responsabilidade pelo desaparecimento por, supostamente, não
terem informado que adentra-

riam a região na qual foram vistos pela última vez.
O conteúdo foi removido,
mas outras determinações atendidas pela juíza, como o envio
de forças de segurança para garantir a integridade física de servidores e indígenas, não foram
cumpridas.
Bruno Pereira e Dom Phillips
foram mortos em região próxima à terra indígena do Vale do
Javari, no estado do Amazonas.
O crime jogou pressão sobre o
governo Jair Bolsonaro (PL) por
evidenciar o cenário de conflito
ambiental na Amazônia e de insegurança de lideranças que
atuam na defesa de indígenas.
Até o momento, três pessoas
foram presas por envolvimento
no duplo homicídio. Dois confessaram participação: Amarildo Oliveira, conhecido como
Pelado, e Jefferson da Silva Lima
(o Pelado da Dinha).
O terceiro suspeito de envolvimento direto nas mortes, Oseney Oliveira (o Dos Santos), nega. Apesar disso, investigadores
dizem que uma testemunha o
colocou na cena do crime.

SÃO PAULO

França insiste em Kassab, que
rejeita aliança em chapa de Haddad
CATIA SEABRA/FOLHAPRESS
O ex-governador Márcio
França (PSB) cancelou ontem
uma reunião que ocorria semanalmente com a coordenação
ampliada de sua pré-campanha
ao Palácio dos Bandeirantes,
após ter admitido a possibilidade
de desistir da corrida ao Governo
de São Paulo e em meio à tentativa de uma aliança com o ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD).
O cancelamento foi interpretado por aliados como mais um
passo para a desistência da corrida ao Executivo paulista e entrada na disputa pelo Senado.
Ele ocorreu um dia depois de
França ter recebido em sua casa
o ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT), o ex-governador
Geraldo Alckmin (PSB) e o candidato petista a governador,
Fernando Haddad.
França ainda insiste em uma

composição com o PSD, sob o
argumento de que seria fundamental para uma vitória em São
Paulo. Mas Kassab, presidente
nacional do partido, diz que
uma aliança que envolva a chapa com o PT no estado está fora
da mesa de negociações.
No domingo passado, Lula,
Alckmin, França e Haddad estavam acompanhados de suas mulheres no almoço, organizado
com o intuito de sacramentar o
acordo no qual o pré-candidato
do PSB concorda em abrir mão
da candidatura ao governo para
disputar uma vaga ao Senado.
Segundo aliados, Lula tinha
uma missão especial à mesa: convencer Lúcia, esposa de França, a
aceitar o lançamento da candidatura do marido ao Senado.
Lula foi bem-sucedido na tarefa, segundo aliados. Apesar de
admitir o acordo, tendo inclusive posado para fotos ao lado do

trio, França afirmou que o anúncio de uma decisão ocorreria só
após um encontro com Kassab.
O ex-governador defende a
participação do PSD na chapa,
sugerindo que Kassab seja seu
suplente na disputa ao Senado.
Outra alternativa seria oferecer
ao PSD a cadeira de vice de
Haddad.
Kassab afirma, no entanto,
que o PSD discute só duas opções na corrida estadual, além
do lançamento de uma candidatura própria.
Segundo Kassab, uma alternativa seria o apoio da candidatura de França ao governo. Outra
hipótese em debate é a aliança
com o ex-ministro Tarcísio de
Freitas (Republicanos), candidato do presidente Jair Bolsonaro
(PL) ao Governo de São Paulo.
"Tenho me dedicado à construção de um acordo interno em
que os defensores da aliança

com Márcio concordariam em
apoiar Tarcísio. E os apoiadores
de Tarcísio concordariam com a
aliança com Márcio", afirma
Kassab, sem mencionar hipótese de apoio a Haddad.
Os próprios petistas reconhecem que, ainda que quisesse se
aliar a Haddad, Kassab não teria
adesão da bancada do PSD, sob
pena até de perder o controle
partidário.
A bancada do PSD em São
Paulo é afinada com Bolsonaro.
Essa constatação reforça, entre
petistas, a convicção de que, sozinho, França não terá outra alternativa senão se aliar a Haddad.
Lula, Haddad e Alckmin deixaram o almoço de domingo otimistas quanto a um desfecho
positivo.
Esse é o quarto encontro que
Lula mantém com França para
discutir uma composição para o
governo do estado.
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PF escala para segurança de Lula
delegado que trabalhou com Dilma
A PF (Polícia Federal) destacou três delegados para fazer a
segurança da campanha do expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT): Andrei Augusto Passos
Rodrigues, Rivaldo Venâncio e
Alexsander Castro Oliveira. Rodrigues será o coordenador da
equipe. Oliveira, o chefe operacional, e Venâncio, operacional
substituto.
O coordenador da equipe fez a
segurança da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2010 e era
próximo do ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo. Recentemente, Dilma o indicou para fazer a segurança de Lula, de acordo com interlocutores ouvidos
sob reserva. Delegado há quase
20 anos, ele foi secretário extraordinário de Segurança de Grandes
Eventos, responsável pela Copa
do Mundo em 2014 e pelos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos de
2016, no Rio. Atualmente, é chefe
da Divisão de Relações Internacionais da Polícia Federal. Oliveira, por sua vez, atua hoje na corporação como coordenador de
Repressão a Crimes Violentos,
Tráfico de Armas, Crimes contra

o Patrimônio e Facções Criminosas. Já Venâncio é delegado no
Paraná. A escolha ocorreu em comum acordo com a equipe do petista e foi comunicada internamente ontem, em Boletim de Serviço da PF.
Havia grande preocupação no
PT com o perfil do agente da Polícia Federal destacado para atuar
na equipe do pré-candidato. O
temor era que o presidente Jair
Bolsonaro (PL) pudesse influenciar no processo de escolha, uma
vez que a PF está dentro da estrutura do Ministério da Justiça.
Este ano será a primeira vez
que o comando da segurança dos
candidatos terá três delegados.
Em 2018, eram dois.
Não há definição sobre um
número máximo de agentes a ser
empregado na segurança. A avaliação na PF é que os candidatos
estão sujeitos a um risco mais alto
do que em pleitos anteriores.
Os três delegados devem se
encontrar com a campanha petista ainda nesta semana. Eles já
realizaram uma primeira reunião
com representantes do PT na semana retrasada, para trocar im-

pressões. No entanto, os delegados só podem começar a atuar
depois da convenção partidária,
quando a candidatura de Lula for
oficializada. Esse é um dos motivos para que petistas do círculo
próximo a Lula queiram realizar
o evento já em 21 de julho, no dia
seguinte à abertura do prazo pelo
calendário eleitoral (20 de julho a
5 de agosto).
Apesar da necessidade de
aguardar a convenção, o plano
de atuação já está pronto. Há
preocupação, entre outras coisas, em equalizar a segurança
do pré-candidato com a intenção de fazer campanha em locais públicos, onde o acesso de
participantes não é controlado.
Além do mais, o fato de que hoje
há mais armas em circulação é
visto como alerta.
O primeiro encontro com os
delegados foi celebrado por aliados de Lula. Para eles, o grupo
demonstrou priorizar a segurança do pré-candidato e querer se
antecipar no planejamento de
ações. Na reunião, os delegados
da PF contaram que a facada sofrida por Bolsonaro durante a

campanha de 2018 foi um grande
problema para a corporação e
que, por isso, foram tomadas
medidas para reforçar a segurança dos presidenciáveis.
Como mostrou a Folha de
S.Paulo, os policiais relataram
que quem fizer a proteção dos
candidatos terá passado por um
curso de segurança de dignitários e que há critérios bem definidos para decidir o nível de risco a
que um presidenciável será submetido.
Durante o encontro, também
foram debatidos detalhes da segurança de Lula. A proteção do
ex-presidente é um dos temas
que mais preocupam aliados
próximos do pré-candidato.
O temor de que ele sofra um
ataque é grande. Pessoas próximas a Lula dizem, por exemplo,
que para coibir eventuais atentados via drones seria preciso ter
poder de polícia para abordar os
envolvidos, o que os membros do
GSI (Gabinete de Segurança Institucional) não têm –por ser expresidente, o petista já conta com
uma equipe de segurança que recebe treinamentos do GSI.

DE

1996

Justiça condena Maluf
a pagar R$ 2,87 mi em
multa por improbidade
FÁBIO PESCARINI/FOLHAPRESS
Paulo Maluf, 90 anos, foi
condenado a pagar uma multa
de R$ 2.876.655,5 por improbidade administrativa em uma
ação aberta em 2000 pelo Ministério Público de São Paulo
para analisar a abertura de créditos adicionais em 1996, quando ele era prefeito da capital
paulista. A manobra teria provocado prejuízos ao município.
Segundo o juiz José Eduardo
Cordeiro Rocha, da 14ª Vara da
Fazenda Pública, Maluf tem 15
dias para fazer o pagamento à
Prefeitura de São Paulo, sob pena de nova multa de 10% do valor total, mais 10% do valor dos
honorários.
A intimação para pagamento
da multa foi assinada em 24 de
junho de 2022 e publicada na
edição da última sexta-feira do
Diário Oficial. Em 14 de junho, o
magistrado havia dado o último
prazo para manifestação, que
não aparece no processo, e no
caso de silêncio, pediu o arquivamento dos autos.
Por meio da assessoria de
imprensa, a família do ex-prefeito afirmou que ainda vai tentar recorrer. A reportagem entrou em contato por email com
os dois advogados de Maluf citados no processo, mas não teve
resposta até a publicação desta
reportagem.
De acordo com o juiz, Maluf
foi condenado ao pagamento
de multa correspondente a cem
vezes o valor da remuneração
recebida na época, com atualização no mês de abril passado.
Ele foi condenado por ter
baixado decretos autorizando a
abertura dos créditos suplementares, o que teria causado
prejuízos aos cofres públicos.
O processo aponta, entre outros, que "a Secretaria Municipal das Finanças que, de um lado, desconsiderou o expressivo
hiato entre o montante de receita e despesa realizadas, sendo
que, ao final de 1996, houve um
déficit orçamentário de R$

1.226.756.129,18, de outro, reconheceu ter utilizado os procedimentos de congelamento e
descongelamento dos valores
orçados para adaptar os compromissos de despesas com as
previsões das receitas".
Ainda segundo o processo, a
acusação sustentou que os auditores do Tribunal Contas do
Município de São Paulo apontaram irregularidades na execução orçamentária, "ou seja,
existência de artifícios que permitiram ao Executivo a movimentação de recursos orçamentários ilimitadamente, direcionando prioridades de forma discricionária e desfigurando o orçamento aprovado pelo
Legislativo.
Maluf afirmou na sua defesa
durante o trâmite da ação que
caberia à Câmara Municipal
julgar as contas dos prefeitos,
não o Poder Judiciário. E que as
contas foram apreciadas e aprovadas pelo Tribunal de Contas.
"Cumpre ressaltar que o autor não questiona a edição de
todos os decretos destinados à
abertura de créditos suplementares, mas apenas daqueles em
que a abertura se deu com fundamento no excesso de arrecadação. Todos os decretos de
abertura de créditos suplementares em 1996 foram juntados
aos autos. Basta examinar, assim, seus respectivos textos para imediata ente concluir que
foram arroladas pelo Ministério
Público apenas aqueles referentes ao excesso de arrecadação",
dizem os autos.
Maluf está em liberdade
condicional, concedida em fevereiro passado pelo ministro
Edson Fachin, do Supremo
Tribunal Federal (STF). O exprefeito e ex-governador de
São Paulo cumpria prisão em
regime domiciliar desde 2018
devido ao seu estado de saúde.
Ele foi condenado por causa
de duas ações penais que tramitaram no Supremo por lavagem de dinheiro e por crime
eleitoral.

IPESPE

Marília Arraes lidera
para governo de PE
Pesquisa Ipespe divulgada
ontem e contratada pelo jornal
Folha de Pernambuco aponta
a deputada Marília Arraes (Solidariedade) na liderança para
o governo de Pernambuco,
com 29% das intenções de voto
na pesquisa estimulada -quando o entrevistado recebe uma
lista com os nomes dos précandidatos.
Raquel Lyra (PSDB) tem
13%; Anderson Ferreira (PL),
12%; Danilo Cabral (PSB),
10%, e Miguel Coelho (União
Brasil), 9%. Como a margem
de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos,
esses quatro pré-candidatos
estão empatados tecnicamente em segundo lugar.
Acompanhe o Radar das
Eleições, novo videocast com

informações de bastidores,
análises de candidaturas e das
pesquisas de intenção de voto
João Arnaldo (PSOL) e Wellington Carneiro (PTB) têm 1%
cada um. Esteves Jacinto
(PRTB), Jadilson Bombeiro
(PMB) e Jones Manoel (PCB)
não pontuaram.
Brancos e nulos somaram
12%. Já 15% disseram não saber em quem votariam ou não
responderam.
Este é o primeiro levantamento do instituto no estado. A
pesquisa foi contratada pelo jornal Folha de Pernambuco e ouviu 1.000 pessoas pessoalmente
no estado entre os dias 28 e 30
de junho. O intervalo de confiança é de 95%, e o número de
registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BR-06505/2022.

Nota
ELEITOR DE LULA VÊ MENOS COMIDA NO PRATO E
SE PREOCUPA COM DESEMPREGO, DIZ DATAFOLHA
A parcela de eleitores que pretende votar no ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito de outubro é maior
entre quem diz que a comida foi insuficiente em sua casa nos
últimos meses e entre quem acha que o desemprego tende a
aumentar. O petista também tem mais aderência entre os que
acreditam que as mortes do jornalista Dom Phillips e do
indigenista Bruno Pereira vão prejudicar a imagem do Brasil no
exterior e entre os que não acreditam em Deus, apesar de
atrair mais católicos. Veja abaixo o que pensam os brasileiros
que têm Lula como primeira opção para presidente sobre
quatro temas: economia, Amazônia, religião e influência no
voto. Entenda também seu perfil, em geral mais pobre, negro,
indígena, jovem, nordestino, homossexual e morador do
interior. Os assuntos foram questionados na última pesquisa
Datafolha, feita com 2.556 pessoas acima de 16 anos em 181
cidades de todo o país nos dias 22 e 23 de junho.
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Derrubar a
gratuidade do
ensino superior:
um erro histórico

O

fim do ensino superior gratuito universal é
discutido há anos no Brasil. Nossa Constituição estabelece a “gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais”, independentemente do poder aquisitivo do aluno ou de sua
família.
A proposta de emenda à Constituição(PEC)
redigida em 2019 pelo deputado General Peternelli (PSL-SP),atualmente defendida por alguns
parlamentares como medida de “justiça social”,destaca que as mensalidades deveriamser
cobradas dos “mais ricos”. Há, no entanto, os
que consideram a restrição da gratuidade das
universidades um fator negativo para toda a sociedade.
O texto deixa para os governos federal e estaduais definir a renda máxima de um aluno para
que ele tenha direito à gratuidade. A ideia é que
cada universidade tenha uma comissão para
avaliar a situação de cada aluno.O fato é que os
críticos à PEC apontam, com propriedade, que as
universidades não teriam como avaliar, de forma
eficiente, as condições econômicas de todos os
alunos, com a finalidade de decidir de quem cobrar.Dadas as circunstâncias em que vivemos,
quem discordaria desse argumento?
Além do mais, se depender dos critérios de
renda estabelecidos, a cobrança de mensalidade
pode não somente afastar estudantes das universidades públicas como também levar famílias ao
endividamento.Existe, ainda, a preocupação
pertinente com a criação de “castas” nas faculdades, enfraquecendo a união dos estudantes na
busca por melhores condições de ensino.
Instituições de ensino federais também se manifestaram contra a proposta, enfatizando que
não foram consultadas sobre o assunto. O que
deveria estar sendo discutido é a criação de políticas públicas. Viabilizar as matrículas e a permanência dos estudantes provenientes das classes sociais mais vulneráveis são os focos problemáticos realmente contundentes. A Câmara dos
Deputados deveria se dedicar com veemência a
recompor o Orçamento público, aumentando as
verbas para a educação ampla e irrestrita.A discussão atual retira o foco da questão principal: as
políticas públicas e os investimentos governamentais.O financiamento para permanência de
estudantes na universidade pública deve ser proveniente de políticas públicas inclusivas, que
abarquem a diversidade, origem e identidades
diversas. Quem deve financiar esses estudantes,
portanto, não são eles mesmos, mas políticas públicas destinadas à sua formação.
Derrubar a garantia constitucional de gratuidade das universidades públicas deixa o acesso
ao ensino superior à mercê de decisões arbitrárias, que, assim, não iriam encontrar o impeditivo do princípio constitucional. Seria um erro
histórico.

GUERRA

Donetsk vira alvo
de Rússia e Ucrânia
As cidades ucranianas de
Sloviansk e Bakhmut, na província de Donetsk -uma das que
compõem o Donbass, no leste
do país-, já começam a registrar
a intensificação dos ataques da
Rússia, disse ontem o governador Serhii Haidai.
O cenário já era esperado pela Ucrânia após Moscou obter o
controle da província vizinha de
Lugansk no final de semana, repelindo tropas de Kiev.
"O objetivo número um russo
é a região de Donetsk", afirmou
Haidai. O Ministério da Defesa
do Reino Unido, que monitora o
conflito, também disse em seu
relatório diário que o foco russo
agora é a captura de Donetsk.
Lideranças da autoproclamada república separatista de
Donetsk, pró-Rússia, afirmaram
que, nas últimas 24 horas, forças
de Kiev bombardearam 15 dos
240 assentamentos da região.

Elas dizem que cinco pessoas
morreram e outras 20 ficaram
feridas.
O Serhii Haidai também afirmou que nas cidades de Severodonetsk e Lisitchansk, tomadas
pelos russos em Lugansk, ainda
permanecem 8 mil e 10 mil civis,
respectivamente. As informações não puderam ser confirmadas de forma independente.
O avanço russo foi comemorado do espaço. A Roscosmos, a
agência espacial do país, divulgou nesta segunda fotos de cosmonautas na Estação Espacial
Internacional segurando bandeiras de Donetsk e de Lugansk.
"Todo o território da República Popular de Lugansk foi libertado; este é um dia esperado
para os moradores das áreas
ocupadas há oito anos", diz o
texto que acompanha as fotos
no aplicativo de mensagens Telegram.

INVERNO: Sol sem nuvens.
Manhã
Noite ainda sem nuvens.

Tarde

Noite

28º

EUA

U

m atirador subiu em
um telhado e apontou
um rifle em direção a
um desfile que comemorava o 4
de Julho, principal data nacional
dos EUA, em Highland Park, nos
arredores de Chicago. Segundo
a polícia, ao menos seis pessoas
foram mortas a tiros e outras 24
ficaram feridas pelos tiros.
Os disparos começaram cerca de dez minutos após o início
da parada, por volta de 10h15
(12h15 em Brasília) desta segunda-feira. O desfile foi feito na
área central da cidade, perto da
prefeitura e em avenidas com
várias lojas. Ao ouvirem os tiros,
as centenas de pessoas que participavam do evento saíram correndo. Muitas delas se abrigaram nos comércios próximos.
Amarani Garcia, que estava
no desfile com sua filha pequena, contou à TV ABC ter ouvido
som de tiros nas proximidades,
depois uma pausa –que pode ter
sido usada para o atirador recarregar a arma–, e depois mais tiros. Em seguida, ela viu pessoas
gritando e correndo. "Eu estava
muito apavorada, me escondi
com minha filha em uma lojinha. Isso só me faz sentir que
não estamos mais seguros."
O atirador fugiu, mas já foi detido. A polícia não divulgou seu
nome, mas disse que ele é um jovem branco, com idade entre 18
e 20 anos. As autoridades informaram também que o rifle usado no ataque foi encontrado no
telhado de um prédio comercial,
de onde os disparos foram feitos.
Segundo Chris Covelli, portavoz da polícia local, a motivação
do ataque está sendo investigada. Em entrevista coletiva, ele
pediu para que pessoas que tenham filmado o desfile enviem
imagens para a polícia, para aju-

dar na investigação.
A cidade de Highland Park,
tem 30 mil moradores, a maioria
brancos e de alta renda, e fica a
40 km do centro de Chicago. Os
festejos pela data foram cancelados, e a segurança em Chicago, reforçada.
"Em um dia em que nos reunimos para celebrar a comunidade e a liberdade, estamos lamentando a trágica perda de vidas e lutando contra o terror que
nos foi trazido", disse Nancy Rotering, prefeita de Highland
Park, do Partido Democrata.
A cidade contabilizou 98 crimes violentos por 100 mil habitantes, menos de um quarto da
taxa em todo o estado, segundo
estatística do FBI de 2019, a mais
recente disponível.
Em 4 de Julho, dia da Independência dos EUA, há muitos
desfiles nas ruas do país, tanto
em metrópoles quanto em cidades menores. As paradas geralmente alternam bandas militares, grupos musicais de escolas e
associações comunitárias. A polícia local faz a segurança destes
eventos, mas é comum que o
acesso seja livre, sem a revista
de quem se aproxima.
Em Washington, um desfile
para celebrar a data foi realizado
no National Mall no fim da manhã, sem incidentes. De noite,
haverá uma queima de fogos na
capital, que costuma atrair uma
multidão aos arredores do memorial Lincoln. Haverá revista
para quem ficar nas áreas mais
próximas do disparo dos fogos, e
grandes grupos devem se concentrar em outros pontos da cidade para ver o espetáculo.
O atentado deste feriado ocorre pouco mais de um mês após
dois ataques a tiros chocarem o
país. Em 24 de maio, um atirador
matou 19 crianças e dois professores em Uvalde, no Texas. Pou-

cos dias antes, um ataque tirou a
vida de dez pessoas em um supermercado em Búfalo, no estado de Nova York. Esses dois ataques também foram cometidos
por homens de 18 anos.
Os massacres colocam o
acesso a armas mais uma vez em
debate no país, a poucos meses
das eleições legislativas, em novembro. Em resposta, foi aprovado um pacote federal de restrições no acesso às armas, com
apoio bipartidário, sancionado
pelo presidente Joe Biden na semana passada.
A nova lei prevê que a avaliação para compradores de armas
com menos de 21 anos seja feita
em até dez dias úteis, para que
as autoridades tenham mais
tempo de rever o histórico de infrações escolares e de saúde
mental. O texto determina também a ampliação do poder de
autoridades para confiscar armamentos de pessoas que estejam agindo de modo ameaçador
e mais recursos federais a programas de saúde mental,
Ainda que considerada modesta por parte do Partido Democrata, a nova legislação é o maior
avanço no controle de armas nos
últimos 30 anos, quando foi adotada uma restrição ampla a armas de assalto, capazes de disparar mais tiros em menos tempo. A
medida, no entanto, expirou em
2004 e não foi renovada. Políticos
republicanos costumam defender o acesso às armas, por verem
nelas um símbolo de liberdade, e
barram restrições.
A Segunda Emenda da Constituição dos EUA garante o direito aos cidadãos terem armas de
fogo. No fim de junho, a Suprema Corte decidiu que os estados
não podem restringir o porte de
armamentos em público, o que
pode facilitar a ocorrência de
novos ataques contra multidões.

VATICANO

Papa Francisco nega plano
de renunciar em breve
O Papa Francisco (foto) desmentiu notícias de que planeja
renunciar em futuro próximo.
Ele disse que está a caminho de
visitar o Canadá este mês e espera poder ir a Moscou e Kiev o
mais rápido possível.
Em entrevista exclusiva à
Reuters, em sua residência no
Vaticano, Francisco também
negou rumores de que tenha
câncer, brincando que seus médicos não lhe contaram nada sobre isso. Pela primeira vez, deu
detalhes sobre a condição do
joelho, que o impede de realizar
algumas atividades.
Em conversa de 90 minutos
na tarde de sábado passado, em
italiano, sem a presença de assessores, o pontífice, de 85 anos,
reafirmou sua condenação ao
aborto, após a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos,
no mês passado, que revogou o
direito constitucional ao procedimento no país.
Rumores surgiram na mídia
de que uma conjunção de eventos, no fim de agosto, incluindo
reuniões com cardeais do mundo para discutir nova constituição do Vaticano, uma cerimônia
para empossar novos cardeais e
uma visita à cidade italiana de
L'Aquila, poderia prenunciar
uma saída.
L'Aquila está associada ao
Papa Celestino 5º, que renunciou ao papado em 1294. O Papa
Bento 16 visitou a cidade quatro
anos antes de renunciar em
2013, o primeiro a fazê-lo em
cerca de 600 anos.
Alerta e à vontade durante toda a entrevista, enquanto discutia questões internacionais e da
Igreja, Francisco riu da ideia.
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QUASE PAPA

Tiros em desfile do 4 de
Julho matam 6 e deixam
mais de 20 feridos
RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS

15º

TÂNIA RÊGO/ABRASIL

"Todas essas coincidências fizeram alguns pensarem que a
mesma liturgia aconteceria",
disse ele. "Mas nunca passou
pela minha cabeça. Por enquanto não, por enquanto não. Realmente!"
Francisco, no entanto, repetiu a posição declarada muitas
vezes de que poderia renunciar
algum dia se a saúde debilitada
tornasse impossível dirigir a
Igreja - algo que era quase impensável antes de Bento 16.
Questionado sobre quando
achava que isso poderia acontecer, disse: "Não sabemos.
Deus dirá".
LESÃO NO JOELHO
A entrevista foi concedida no
dia em que o papa deveria partir
para a República Democrática
do Congo e o Sudão do Sul, viagem que foi cancelada pelos
médicos. Eles disseram também
que Francisco poderia perder
uma viagem ao Canadá, de 24 a

30 de julho, a menos que concordasse em ter mais 20 dias de
terapia e descanso para o joelho
direito.
O pontífice afirmou que a decisão de cancelar a viagem à África
lhe causou "muito sofrimento",
principalmente porque queria
promover a paz nos dois países.
Francisco usou uma bengala
ao entrar em uma sala de recepção no térreo da casa de hóspedes Santa Marta, onde mora
desde sua eleição em 2013, evitando o apartamento papal no
Palácio Apostólico usado por
seus antecessores.
Questionado sobre como estava, o papa brincou: "Ainda estou vivo!"
Ele deu detalhes de sua lesão
pela primeira vez em público,
dizendo que sofreu "pequena
fratura" no joelho quando deu
um passo em falso enquanto um
ligamento estava inflamado.
"Estou bem, estou melhorando lentamente", afirmou, acrescentando que o progresso está
sendo possível com laser e terapia magnética.
Francisco também descartou
rumores de que um câncer foi
encontrado há um ano, quando
passou por uma operação de
seis horas para remover parte do
cólon por causa de diverticulite,
comum em idosos.
"Ela [a operação] foi um grande sucesso", declarou. "Eles não
me contaram nada", comentou
sobre o suposto câncer, que descartou como "fofoca".
O papa disse que não quer
uma operação no joelho porque
a anestesia geral na cirurgia do
ano passado teve efeitos colaterais negativos.

Morre dom
Hummes,
arcebispo
emérito de SP
O cardeal Cláudio Hummes, arcebispo emérito de
São Paulo, morreu ontem,
prestes a completar 88 anos.
Em nota em que confirmou o
falecimento, o arcebispo
dom Odilo Scherer afirmou
que o cardeal passava por
"prolongada enfermidade,
que suportou com paciência
e fé em Deus".
Apontado como um dos
principais "candidatos a Papa" do primeiro conclave do
século 21, aquele que se seguiu à morte de João Paulo 2º
em 2005, o cardeal brasileiro
acabou se tornando o inspirador de um dos nomes papais mais surpreendentes da
história da Igreja Católica, o
escolhido pelo argentino Jorge Mario Bergoglio, em 2013.
Hummes recontou a história da seguinte maneira ao
jornal italiano "La Stampa":
"Os votos convergiam para ele
(Bergoglio). Ele estava muito
introspectivo, silencioso.
Quando as coisas começaram
a ficar um pouco mais perigosas para ele, eu o confortei.
Depois, houve o voto definitivo e começou um grande
aplauso. Eu logo o abracei e
beijei. E lhe disse aquela frase,
'Não se esqueça dos pobres'.
Eu não tinha preparado nada,
mas naquele momento me
veio do coração, com força,
dizer-lhe isso."
É assim que dom Cláudio
Hummes provavelmente entrará para a história: como o
cardeal que ajudou o novo
papa a escolher o nome Francisco, em homenagem ao
"santo dos pobres" são Francisco de Assis, na primeira
vez que um pontífice se arriscou a usar essa designação.
Lembrar-se dos pobres e
de são Francisco foi algo extremamente natural vindo de
um membro da ordem franciscana (fundada pelo santo
de Assis), como era o caso de
Hummes.
Nascido em 8 de agosto de
1934 numa família de lavradores de origem alemã de
Montenegro, interior gaúcho, Auri Affonso Hummes
se tornou Cláudio Hummes
ao virar franciscano e receber
a ordenação sacerdotal, poucos dias antes de completar
24 anos.
Professor de filosofia em
seminários e universidades
gaúchas, o frade se especializou na questão ecumênica (o
diálogo entre as várias igrejas
cristãs) e ocupou cargos importantes na estrutura de sua
ordem e na CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil) nos anos 60 e 70.
Mas foi a partir de 1975,
com sua ordenação como bispo coadjutor de Santo André,
na Grande São Paulo, que o jovem prelado passou a entrar
em contato com o movimento
sindical de operários da região, que tentavam se organizar em desafio às limitações
impostas pela ditadura militar.
Oferecendo espaços da
diocese de Santo André para
que os operários pudessem se
organizar, o bispo se tornou
amigo do metalúrgico e futuro
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, além de se aproximar da
Teologia da Libertação, corrente de pensamento que defendia a união entre fé e compromisso social e político.
Apesar do uso, por parte
do governo militar, de algumas táticas de intimidação como o sobrevoo de helicópteros do Exército num estádio onde o bispo celebrava
uma missa, em 1978-, a aliança entre o religioso e os militantes sindicais nunca chegou a ser atacada frontalmente pela ditadura.
Com a democratização, o
bispo franciscano passou a
ser um crítico dos abusos do
capitalismo e da globalização, antecipando, em parte, a
pregação que o Papa Francisco faria na segunda década
do século 21.

