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Caixa pagou
obras em
mansão de
Guimarães

SEGURANÇA

A Caixa Econômica Federal
custeou obras na mansão em
que o agora ex-presidente do
banco Pedro Guimarães mora
em Brasília (DF). As interven-
ções foram feitas em julho de
2020 por quatro funcionários de
uma empresa que mantém con-
tratos com o banco público para
realização de serviços de manu-
tenção em seus prédios e agên-
cias. A reportagem falou com
dois dos funcionários da EMIBM
Engenharia e teve acesso a ima-
gens dos trabalhos sendo reali-
zados. Segundo relato de servi-
dores da Caixa, o custo foi de
aproximadamente R$ 50 mil. O
advogado de Guimarães, o cri-
minalista José Luis Oliveira Li-
ma, confirmou a realização das
melhorias e disse que elas foram
autorizadas pelo setor de segu-
rança após supostas ameaças re-
cebidas pelo ex-presidente do
banco. A Caixa afirma que as
obras estão relacionadas à segu-
rança do então presidente e são
previstas em normas internas. A
reportagem também teve acesso
a uma conversa por aplicativo de
mensagens em que a então dire-
tora executiva de Logística e Se-
gurança da Caixa, Simone Bene-
vides de Pinho Lima, autoriza o
deslocamento dos funcionários
da EMIBM para realizar o traba-
lho na casa de Guimarães. Pro-
curada, Benevides disse que tu-
do aconteceu "dentro do trâmite
legal" e por razões "de seguran-
ça". "Foi na época da ameaça do
auxílio emergencial, dos falsá-
rios, que publicaram a ameaça
na internet."

Senado aprova dedução de
gastos com aluguel no IR

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou ontem
projeto de lei que permite a dedução no Imposto de Renda dos gas-
tos com aluguel de imóveis residenciais pelos próximos cinco anos.
A proposta ainda prevê a isenção de uma parcela dos recursos obti-
dos por proprietários que alugam imóveis residenciais. O projeto
de lei, de autoria do senador Alexandre Silveira (PSD-MG), foi

aprovado em caráter terminativo pela comissão. Isso significa que
ele poderá seguir direto para a tramitação na Câmara dos Deputa-
dos, sem a necessidade de votação em plenário do Senado –a não
ser que senadores apresentem requerimentos nesse sentido. A pro-
posta altera a legislação relativa ao Imposto de Renda para prever
benefícios para locadores e locatários. PÁGINA 2

O ministro-chefe da CGU (Controladoria-geral da União), Wagner Ro-
sário, se esquivou a responder diretamente se há casos de corrupção no
governo Bolsonaro (PL) e minimizou as denúncias que atingem o MEC
(Ministério da Educação). Ele disse se orgulhar de o governo ter apenas
um ministro envolvido em um episódio que resultou em prisão, caso de
Milton Ribeiro. Rosário e o atual ministro da Educação, Victor Godoy Vei-
ga, falaram ontem na Câmara dos Deputados sobre as denúncias de cor-

rupção no MEC. Ambos foram convidados para serem ouvidos em ses-
são conjunta das comissões de Educação e de Fiscalização Financeira e
Controle. "Sobre existência de casos de corrupção, existe casos de cor-
rupção no governo federal, existe caso de corrupção de pessoas. Se essa
pessoa faz parte do governo, a gente investiga. E só existe caso de corrup-
ção... e eu posso falar aqui de corrupção no sentido latu no sentido sensu,
o que é corrupção se é só receber propina, utilizar outros atos.  PÁGINA 3

CONTROLADORIA

IBGE

Chefe da CGU ‘passa pano’ para
corrupção no governo Bolsonaro

A produção da indústria brasileira cresceu 0,3% na passagem de
abril para maio deste ano. É a quarta alta consecutiva. Apesar dos
quatro meses de crescimento, a indústria ainda não conseguiu repor
a perda de 1,9% de janeiro.  O setor também ainda está 1,1% abaixo
do patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 17,6% abaixo do ní-
vel recorde alcançado em maio de 2011. Os dados são da Pesquisa
Industrial Mensal (PIM), divulgada ontem, no Rio de Janeiro, pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação

com maio de 2021, a indústria cresceu 0,5%. Já na média móvel tri-
mestral, a alta é de 0,4%. Nos acumulados do ano e de 12 meses, no
entanto, houve quedas de 2,6% e de 1,9%, respectivamente. De abril
para maio, 19 das 26 atividades industriais pesquisadas tiveram alta
na produção, com destaque para máquinas e equipamentos (7,5%),
veículos automotores, reboques e carrocerias (3,7%), produtos ali-
mentícios (1,3%), couro, artigos para viagem e calçados (9,4%) e má-
quinas, aparelhos e materiais elétricos (5,5%). PÁGINA 2

Produção industrial registra 4a alta seguidaPequenos
negócios
geram R$ 420
bi por ano

SEBRAE

PÁGINA 2

WILSON DIAS/ABRASIL

ANO VI • Edição simultânea: Rio de Janeiro e São Paulo • Quarta-feira, 6 de julho de 2022 • Nº 1349 • R$ 1,00

www.diariodoacionista.com.br

Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(15/6) 13,25%
Poupança 3
(6/7) 0,66%
TR (prefixada)
(10/01/2022) 0,0436%

IGP-M 0,59% (jun.)
IPCA 0,47% (mai.)
CDI
0,10 até o dia 5/jul
OURO
BM&F/grama R$ 301,70
EURO Comercial 
Compra: 5,5321 Venda: 5,5327

EURO turismo 
Compra: 5,5676 Venda: 5,7476
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,3893 Venda: 5,3899
DÓLAR comercial
Compra: 5,3887 Venda: 5,3893
DÓLAR turismo
Compra: 5,4128 Venda: 5,5928

MAGAZ LUIZA ON NM 2.38 +11.74 +0.25

VIA ON NM 2.04 +11.48 +0.21

AMERICANAS ON NM 13.76 +9.73 +1.22

PETZ ON EJ NM 10.43 +8.65 +0.83

BRF SA ON NM 15.86 +7.67 +1.13

3R PETROLEUMON NM 33.580 −7.44 −2.700

PETRORIO ON NM 21.17 −7.11 −1.62

PETROBRAS ON N2 30.49 −4.27 −1.36

PETROBRAS PN N2 28.03 −3.81 −1.11

GOL PN N2 8.74 −3.10 −0.28

PETROBRAS PN N2 28.03 −3.81 −1.11

VALE ON NM 74.30 −0.50 −0.37

ELETROBRAS ON N1 44.71 −1.17 −0.53

MAGAZ LUIZA ON NM 2.38 +11.74 +0.25

ITAUUNIBANCOPN EJ N1 22.79 +0.71 +0.16

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 30.967,82 -0,42

NASDAQ Composite 11.322,237 +1,75

Euro STOXX 50 3.357,06 -2,94

CAC 40 5.794,96 -2,68

FTSE 100 7.025,47 -2,86

DAX 30 12.401,2 -2,91

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -0,32% / 98.294,64 / -314,12 / Volume: 18.740.058.451 / Quantidade: 3.645.094

MARCELO CASAL JR
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Economia

Dólar se aproxima 
de R$ 5,40 com temor 
de recessão global
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Os temores de uma recessão
global provocada por aumen-
tos de juros em diversas econo-
mias fizeram o dólar se aproxi-
mar de R$ 5,40 e subir para o
maior valor desde o fim de ja-
neiro. A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) caiu pela se-
gunda sessão seguida e fechou
no menor nível em dez dias.

O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,389,
com alta de R$ 0,064 (+1,19%).
A cotação operou em alta du-
rante toda a sessão, chegando
a R$ 5,40 na máxima do dia,
por volta das 14h.

A moeda norte-americana
está na maior cotação desde
27 de janeiro, quando tinha fe-
chado a R$ 5,42. Apesar das al-
tas das últimas semanas, a di-
visa acumula queda de 3,36%
em 2022.

No mercado de ações, o dia
também foi marcado pela vo-
latilidade. O Índice Bovespa

(Ibovespa), fechou aos 98.295
pontos, com recuo de 0,32%. O
indicador está no nível mais
baixo desde 23 de junho.

O Ibovespa começou o dia
em forte baixa. Depois de che-
gar a cair 2,1% no início da tar-
de, o índice recuperou-se per-
to do fim da sessão, puxado
pela alta nas bolsas norte-
americanas. O movimento, no
entanto, foi insuficiente para
reverter a queda.

O dólar teve um dia de alta
em todo o planeta, em meio a
expectativas de que as econo-
mias norte-americana e de
países europeus entrem em re-
cessão. Dados divulgados hoje
mostraram forte desacelera-
ção da zona do euro em junho.
O euro caiu para o menor valor
perante o dólar em 20 anos.

Os temores de recessão glo-
bal fizeram a cotação do pe-
tróleo cair, prejudicando a
bolsa brasileira, que tem os
papéis da Petrobras com
maior peso no Ibovespa.
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Senado aprova dedução de
gastos com aluguel no IR
RENATO MACHADO/FOLHAPRESS

A
Comissão de Assun-
tos Econômicos do
Senado aprovou on-

tem projeto de lei que permite a
dedução no Imposto de Renda
dos gastos com aluguel de imó-
veis residenciais pelos próximos
cinco anos.

A proposta ainda prevê a isen-
ção de uma parcela dos recursos
obtidos por proprietários que
alugam imóveis residenciais.

O projeto de lei, de autoria do
senador Alexandre Silveira
(PSD-MG), foi aprovado em ca-
ráter terminativo pela comissão.
Isso significa que ele poderá se-
guir direto para a tramitação na
Câmara dos Deputados, sem a
necessidade de votação em ple-

nário do Senado –a não ser que
senadores apresentem requeri-
mentos nesse sentido.

A proposta altera a legislação
relativa ao Imposto de Renda pa-
ra prever benefícios para locado-
res e locatários, além de prever
pena de multa para os casos de
omissão ou declaração falsa de
recebimento de aluguéis.

Segundo o texto, até o exercí-
cio de 2028 –ano calendário de
2027, para efeitos de declaração
de Imposto de Renda–, os valo-
res pagos na locação de imóveis
residenciais podem ser deduzi-
dos nas declarações anuais do
Imposto de Renda da Pessoa Fí-
sica. Apenas precisarão ser aba-
tidos desse total eventuais gas-
tos acessórios, como taxas de
condomínio e IPTU (Imposto

Predial e Territorial Urbano).
O texto do projeto de lei tam-

bém busca beneficiar a outra
ponta do negócio, os proprietá-
rios de imóveis que os colocam
para locação. A proposta prevê a
isenção no Imposto de Renda de
75% dos recursos relativos ao re-
cebimento de aluguel. A regra
vale para o mesmo período, até
o exercício de 2028.

"A intenção do projeto é isen-
tar o brasileiro que comprove
que não tem nenhum outro
imóvel e que pague aluguel. A
proposta vai deduzir o valor
com aluguel da moradia no Im-
posto de Renda. O momento vi-
vido com a pandemia teve im-
pacto sobre a renda das pessoas
e esse projeto vai contribuir
principalmente com as famílias

com mais dificuldades financei-
ras", afirmou Alexandre Silveira.

Um outro dispositivo estabe-
lece multas para quem fornecer
informações falsas sobre o rece-
bimento de valores relativos a
aluguel. Segundo a legislação tri-
butária, os autores de fraudes es-
tarão sujeitos a multas de 75% so-
bre "a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos ca-
sos de falta de pagamento ou re-
colhimento, de falta de declara-
ção e nos de declaração inexata".

O projeto de Silveira determi-
na que esse percentual será du-
plicado nos casos em que o con-
tribuinte prestar declaração ine-
xata por deixar de informar ou
informar com inexatidão valores
recebidos a título de locação re-
sidencial de imóvel.

MERCADOS

Pequenos negócios geram
renda de R$ 420 bi por ano
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

Os pequenos negócios geram
renda em torno de R$ 420 bi-
lhões por ano, o equivalente a
cerca de um terço do Produto In-
terno Bruto (PIB, soma dos bens
e serviços produzidos) brasilei-
ro. A estimativa consta do Atlas
dos Pequenos Negócios, lança-
do pelo Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae), que ontem
completou 50 anos.

Segundo o levantamento iné-
dito, os negócios de menor porte
injetam R$ 35 bilhões por mês na
economia brasileira. A pesquisa
analisou a participação na eco-
nomia de microempresas, pe-
quenas empresas e microem-
preendedores individuais (MEI).

De acordo com a publicação,
os MEI geram R$ 11 bilhões todos
os meses, o que significa R$ 140
bilhões por ano. As micro e pe-
quenas empresas geram mensal-
mente R$ 23 bilhões, movimen-
tando R$ 280 bilhões por ano.

Atualmente, os negócios de
menor porte correspondem a
30% do PIB. Segundo o presi-
dente do Sebrae, Carlos Melles,
a participação poderá chegar a
40% do PIB, caso o país cresça
3% ao ano nos próximos anos.
“Em países desenvolvidos, a
participação dos pequenos ne-

gócios no PIB fica em torno de
40% a 50%. Se em 10 anos conse-
guirmos promover esse cresci-
mento, toda a economia sai be-
neficiada, graças ao poder que
as MPE (micro e pequenas em-
presas) têm de gerar renda e
empregos”, avaliou.

A pesquisa constatou que, de
15,3 milhões de donos de peque-
nos negócios em atividade no
Brasil, 11,5 milhões dependem
exclusivamente da atividade em-
presarial para sobreviver. Em re-
lação aos MEI, a proporção che-
ga a 78%, o que equivale a cerca
de 6,7 milhões de pessoas. Entre
os donos de micro e pequenas
empresas, 71% têm no negócio
de pequeno porte a principal
fonte de renda, o que representa
cerca de 4,7 milhões de pessoas.  

CRESCIMENTO
De 2012 a 2021, o número de

trabalhadores por conta própria
no Brasil cresceu 26%, passando
de 20,5 milhões para 25,9 mi-
lhões. No mesmo período, o nú-
mero de formalizações entre os
MEI passou de 2,6 milhões para
11,3 milhões, alta de 323%. Isso
significa crescimento mais de 12
vezes maior entre os microem-
preendedores individuais, com-
parado com os donos de negó-
cios que não se formalizaram.

Segundo a pesquisa do Se-

brae, 28% dos MEI atuavam fora
do mercado formal ao adotar o
regime especial de pagamento
de imposto. Desse total, 13% ti-
nham como ocupação principal
o empreendedorismo informal e
15% atuavam como empregados
sem carteira assinada. A propor-
ção de informais vem caindo ao
longo do tempo. Cerca de 2,5 mi-
lhões de pessoas foram retiradas
da informalidade (28% de 8,7 mi-
lhões de microempreendedores
individuais em atividade), por
causa do registro do MEI.

Em relação às micro e peque-
nas empresas, 13% dos empreen-
dedores eram informais antes da
abertura do negócio. Desse total,
6% exerciam a atividade como
empreendedores informais e 7%
eram empregados sem carteira
assinada.

A comercialização de cami-
nhões aumentou em junho com
as vendas sendo 5,27% maiores
do que em maio. Mas, com rela-
ção a junho do ano passado, hou-
ve queda de 2,10%. No acumula-
do do ano, a retração foi de 1,22%.

Já as motocicletas tiveram ele-
vação nas vendas de 13,27% em
junho em comparação a junho
de 2021. Em relação a maio de
2022, houve queda de 9,37%. No
acumulado do ano, a comerciali-
zação de motocicletas teve alta
de 23,07%.

SEBRAE

Vendas de
veículos novos
crescem 0,22%
em junho
FLÁVIA
ALBUQUERQUE/ABRASIL 

As vendas de veículos au-
tomotores novos tiveram al-
ta de 0,22% em junho na
comparação com junho de
2021. Foram comercializa-
dos 133.578 veículos, ante
133.298 em junho do ano
passado. Em comparação a
maio último, houve queda
de 4,21%.  

No acumulado do ano (de
janeiro a junho), as vendas
somam 683.173 unidades,
15,04% a menos do que o re-
gistrado no mesmo período
do ano passado (804.141). Os
dados foram divulgados hoje
(5), em São Paulo, pela Fede-
ração Nacional da Distribui-
ção de Veículos Automotores
(Fenabrave).

EM QUEDA
As vendas de automóveis e

veículos comerciais leves
acusaram queda de 12,7% em
junho, em comparação com
junho do ano passado. Em
relação a maio, o recuo foi de
10,16%. No acumulado do
ano o declínio atingiu 16,89%
em comparação ao mesmo
período de 2021.

FENABRAVE

Produção industrial cresce 0,3%
em maio e soma 4 altas seguidas
VITOR ABDALA/ABRASIL 

A produção da indústria bra-
sileira cresceu 0,3% na passa-
gem de abril para maio deste
ano. É a quarta alta consecutiva.
Apesar dos quatro meses de
crescimento, a indústria ainda
não conseguiu repor a perda de
1,9% de janeiro.  

O setor também ainda está
1,1% abaixo do patamar pré-
pandemia (fevereiro de 2020) e
17,6% abaixo do nível recorde
alcançado em maio de 2011.

Os dados são da Pesquisa In-
dustrial Mensal (PIM), divulga-
da ontem, no Rio de Janeiro, pe-
lo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). Na
comparação com maio de 2021,
a indústria cresceu 0,5%. Já na
média móvel trimestral, a alta é
de 0,4%.

Nos acumulados do ano e de
12 meses, no entanto, houve
quedas de 2,6% e de 1,9%, res-
pectivamente.

De abril para maio, 19 das 26
atividades industriais pesquisa-

das tiveram alta na produção,
com destaque para máquinas e
equipamentos (7,5%), veículos
automotores, reboques e carro-
cerias (3,7%), produtos alimen-
tícios (1,3%), couro, artigos para
viagem e calçados (9,4%) e má-
quinas, aparelhos e materiais
elétricos (5,5%).

DECLÍNIO
Sete atividades tiveram que-

da no período, entre elas indús-
trias extrativas (-5,6%) e outros
produtos químicos (-8,0%).

Entre as quatro grandes cate-
gorias econômicas da indústria,
apenas os bens intermediários,
isto é, os insumos industrializa-
dos usados no setor produtivo,
tiveram queda de abril para
maio (-1,3%).

Bens de capital, isto é, as má-
quinas e equipamentos usados
no setor produtivo, anotaram al-
ta de 7,4%. Também tiveram
crescimento os bens de consu-
mo duráveis (3%) e os bens de
consumo semi e não duráveis
(0,8%).

IBGE

Relator manterá texto
aprovado no Senado

PEC KAMIKAZE

MARCELO BRANDÃO/ABRASIL 

O deputado Danilo Forte
(União Brasil-CE), relator da
Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 1, que prevê pa-
gamento de benefícios sociais
até o fim do ano, desistiu de fa-
zer alterações no texto. Segun-
do o deputado, a ideia é acele-
rar a promulgação da proposta
do Palácio do Planalto e, con-
sequentemente, os pagamen-
tos dos benefícios.  

“Diante das dificuldades e
do estado de comoção social
que estamos vivendo na ques-
tão da necessidade dos auxí-
lios, o mais prudente é agilizar
a votação”, disse Forte, em de-
claração publicada pela Agên-
cia Câmara. Caso o texto fosse
aprovado com alterações na
Câmara dos Deputados, teria
que voltar ao Senado para no-
va análise.

Mais tarde, o relator falou
novamente com jornalistas e
reiterou sua intenção. “Vou
manter exatamente (o texto do
Senado) devido à urgência na
votação”. Ele acrescentou que
estudou a possibilidade de in-
cluir motoristas de aplicativo
entre os beneficiados pela
PEC, mas, devido à dificuldade
de mapear esses profissionais
e quantos seriam a mais para
atender, mudou de ideia.

Atualmente, a proposta está
na comissão especial, junto
com a PEC 15, a chamada de
PEC dos Biocombustíveis. À
PEC 15 foi apensada a PEC 1,

uma estratégia para acelerar a
ida ao plenário da proposta re-
latada por Forte, uma vez que a
PEC 15 já está tramitando na
comissão especial.

A ideia de Forte é fazer a lei-
tura do relatório na comissão
especial ainda hoje, fazer o de-
bate e votar nesta semana para
poder levar a PEC ao plenário
já na próxima semana.

“Vamos fazer a última au-
diência pública, vamos ler o
relatório [na comissão espe-
cial] hoje e vamos fazer o deba-
te. Estenderemos até quinta-
feira, ou sexta, para concluir a
votação. Vou cumprir minha
tarefa, que é garantir o paga-
mento dos benefícios”, acres-
centou o deputado, que consi-
dera possível apreciar a PEC
no plenário da Câmara na se-
mana que vem.

PROPOSTA
A PEC traz um pacote de

medidas para diminuir os im-
pactos gerados pela alta dos
combustíveis e aumentar o va-
lor de benefícios sociais.

Inicialmente, o núcleo da
proposta era compensar os es-
tados e o Distrito Federal pela
redução do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS) sobre o diesel, mas
se transformou em uma pro-
posta de emenda à Constitui-
ção para aumentar para R$ 600
o pagamento do Auxílio Brasil
até o fim do ano e pagar uma
espécie de vale combustível pa-
ra caminhoneiros e taxistas.

Nota
INDICADOR ANTECEDENTE DE EMPREGO 
DA FGV SOBE 1 PONTO

O Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp), medido pela
Fundação Getulio Vargas (FGV), teve alta de 1 ponto de maio
para junho. Com isso, ele registrou a terceira alta consecutiva
e atingiu 81,9 pontos, o maior nível desde novembro do ano
passado (83 pontos). Em médias móveis trimestrais, o Iaemp
avançou 2,3 pontos e atingiu 80,8 pontos. O indicador busca
antecipar tendências do mercado de trabalho nos próximos
meses, com base em entrevistas realizadas com consumidores
e com empresários da indústria e dos serviços.
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País/Rio de Janeiro

Procuradoria denuncia
deputado por violência
política de gênero

MPE

CRISTINA INDIO DO
BRASIL/ABRASIL 

O deputado estadual Rodri-
go Amorim, do PTB-RJ, foi de-
nunciado pela Procuradoria
Regional Eleitoral no Rio de Ja-
neiro, órgão do Ministério Pú-
blico Eleitoral. De acordo com
a denúncia, conforme o Artigo
326-B do Código Eleitoral, o
parlamentar praticou crime de
violência política de gênero
contra a vereadora de Niterói
Benny Briolly, do PSOL.  

Na denúncia encaminhada,
na noite de sexta-feira passa-
da, ao Tribunal Regional Elei-
toral do Rio de Janeiro (TRE-
RJ) os procuradores informa-
ram, que, em discurso no dia
17 de maio, na Assembleia Le-
gislativa do Rio de Janeiro
(Alerj), o deputado assediou,
constrangeu e humilhou Ben-
ny Briolly, “por menosprezá-la
e discriminá-la por sua condi-
ção de mulher trans”.

Para o Ministério Público
Eleitoral, a intenção do crime
foi “impedir e dificultar o de-
sempenho” do mandato da
vereadora.

Os procuradores regionais
eleitorais Neide Cardoso de
Oliveira e José Augusto Vagos
destacaram que, além de
transmitido ao vivo pela TV

Alerj, o discurso foi retransmi-
tido em diversas mídias, em
especial na internet, o que re-
sultou em grande repercussão,
e que vitimizou diretamente
uma funcionária pública no
exercício das suas funções.

O Código Eleitoral determi-
na penas de um a quatro anos
de prisão e multa para o crime
de violência política de gêne-
ro. As penalidades podem ser
aumentadas se houver agra-
vantes, e os réus podem se tor-
nar inelegíveis por oito anos.
“A imunidade material parla-
mentar por quaisquer de suas
opiniões, palavras e votos pro-
feridos no recinto da Casa Le-
gislativa não alcança as con-
dutas imputadas”, afirmaram
os procuradores regionais.

Neide Cardoso de Oliveira e
José Augusto Vagos acrescenta-
ram que, se a interpretação cor-
reta do pronunciamento contra
a vereadora não ocorrer, fica
descaracterizado o crime. “Ad-
mitindo-se que o deputado, ou
qualquer parlamentar, possa
assediar, constranger, humi-
lhar e subjugar outra parla-
mentar mulher e impedi-la de
exercer seu mandato, agredin-
do-a de forma aviltante, invali-
da-se a norma penal e o crime
de violência política de gêne-
ro”, afirmaram na denúncia.

MINIMIZA DENÚNCIAS

PAULO SALDAÑA/FOLHAPRESS

O
ministro-chefe da
CGU (Controladoria-
geral da União), Wag-

ner Rosário, se esquivou a res-
ponder diretamente se há casos
de corrupção no governo Jair Bol-
sonaro (PL) e minimizou as de-
núncias que atingem o MEC (Mi-
nistério da Educação). Ele disse se
orgulhar de o governo ter apenas
um ministro envolvido em um
episódio que resultou em prisão,
caso de Milton Ribeiro (foto).

Rosário e o atual ministro da
Educação, Victor Godoy Veiga, fa-
laram ontem na Câmara dos De-
putados sobre as denúncias de
corrupção no MEC. Ambos foram
convidados para serem ouvidos
em sessão conjunta das comis-
sões de Educação e de Fiscaliza-
ção Financeira e Controle.

"Sobre existência de casos de
corrupção, existe casos de corrup-
ção no governo federal, existe ca-
so de corrupção de pessoas. Se es-
sa pessoa faz parte do governo, a
gente investiga. E só existe caso de
corrupção... e eu posso falar aqui
de corrupção no sentido latu no
sentido sensu, o que é corrupção
se é só receber propina, utilizar
outros atos. Então, assim, dentro
de uma complexidade do tama-
nho que pode ser o conceito de
corrupção, a gente só garante que
tem corrupção depois que a gente
tem a pessoa condenada. Temos
que fazer as investigações, não dá
para provar", disse ao ser questio-
nado pelo deputado Aureo Ribei-
ro (Solidariedade-RJ).

"O que eu tenho aqui até agora
é que não temos ninguém da alta
cúpula, temos aqui o caso de in-
vestigação em cima do ministro
(Milton Ribeiro, que deixou o car-
go), não temos mais nenhum ca-
so de ninguém envolvido rece-
bendo propina, isso é uma coisa
que orgulha bastante."

Denúncias de um balcão de
negócios no MEC viraram uma
crise no governo e forçaram Bol-
sonaro a mudar o discurso de que

não há corrupção no
governo. Cabe à
CGU realizar ativi-
dades de investi-
gação, preven-
ção e combate
à corrupção na
esfera federal.

A Polícia
Federal pren-
deu em 22 de
junho o ex-mi-
nistro Milton Ri-
beiro, os pastores
Gilmar Santos e Aril-
ton Moura, o ex-asses-
sor do MEC Luciano de Frei-
tas Musse e Helder Bartolomeu,
genro de Arilton. Todos foram
soltos um dia depois.

Ribeiro saiu do MEC uma se-
mana depois que a Folha de
S.Paulo revelou áudio em que o
ex-ministro diz priorizar pedi-
dos de liberação do pastor Gil-
mar sob orientação do presiden-
te Jair Bolsonaro. Ele ainda fala,
na gravação, em apoios que se-
riam supostamente direciona-
dos para igrejas.

Os dois pastores negociavam
com prefeitos liberação de recur-
sos federais da educação. Há rela-
tos de pedidos de propina até em
ouro.

"Quem tem de dizer [sobre a
prisão] é o delegado, a CGU não
participou dessa investigação,
apenas ofereceu o relatório", disse
Rosário.

O caso foi remetido para o STF
(Supremo Tribunal Federal) após
indícios de uma suposta interfe-
rência de Bolsonaro na investiga-
ção. Em interceptação telefônica,
Milton ribeiro diz à filha que falou
com Bolsonaro e ouviu dele que
havia possibilidade de operação
contra ele, o que de fato ocorreu.

A postura do CGU foi questio-
nada por parlamentares. "É o ex-
ministro da Educação preso, não
dá para minimizar ou relativizar",
disse o deputado Idilvan Alencar
(PDT-CE). "A CGU existe para de-
fender o patrimônio público, não
o presidente."

Tanto Rosário
quanto Godoy in-

sistiram de que as
i n v e s t i g a ç õ e s
contra a atua-
ção dos reli-
giosos come-
çaram na
CGU a partir
de iniciativa
do MEC, em

agosto passado.
Na ocasião, um

empresário que
participou de um

evento com Ribeiro e os
pastores em Nova Odessa

(SP) relatou pedidos e pagamen-
tos para o grupo dos pastores.

A CGU finalizou em março es-
sa apuração. Só reabriu outra
concomitantemente às denún-
cias que saíram na imprensa.

Apesar de o MEC receber de-
núncias em agosto de 2021, os
pastores continuaram a ser rece-
bidos por Milton Ribeiro, inclusi-
ve na casa dele. Registros oficiais
mostram que os pastores tiveram
127 no MEC e FNDE (Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da
Educação), além de 45 entradas
no Planalto.

O ex-ministro recebeu, após
agosto, outras 13 vezes o pastor
Arilton em seu gabinete, enquan-
to Gilmar fez 3 visitas.

O deputado Ivan Valente
(PSOL) questionou o ministro por
ele dizer que não tinha conheci-
mento da atuação dos pastores e
de o próprio relatório da CGU tra-
zer relatos de incômodo, por par-
te de vários servidores, sobre a
frequente presença dos pastores.

"Não gostar dos pastores é di-
ferente de julgar a pessoa corrup-
ta", disse Victor Godoy. "Temos
que ter responsabilidade como
gestor de não pré-julgar alguém
ou só com base em relatos."

No intuito de proteger o gover-
no e atuação da CGU, Wagner do
Rosário chegou a dizer que não há
indício de pagamentos a servido-
res públicos -o que não condiz
com a realidade.

O então gerente de projetos da
secretária-executiva do MEC Lu-
ciano de Freitas Musse recebeu
R$ 20 mil por orientação de Aril-
ton no âmbito das tratativas do
evento em Nova Odessa.

Musse foi nomeado em abril
de 2021 depois que não deu cer-
to iniciativa, tocada por Veiga,
para nomear o pastor Arilton,
como revelou a Folha de S.Pau-
lo. Ele só saiu do governo após a
queda de Ribeiro.

Rosário foi questionado por
que a CGU não insistiu em ouvir o
braço direito de Ribeiro, Odimar
Barreto, que circulava no hotel
onde os pastores negociavam
com prefeitos e era um elo com o
MEC. Barreto faltou a quatro de-
poimentos e nem na igreja da
qual é pastor, a mesma de Ribei-
ro, ele tem sido visto -apesar de,
nas redes sociais, se apresentar
como candidato.

Rosário fez questão afirmar
que foi a CGU a responsável por
identificar casos de irregularida-
des em compras do FNDE, como
o caso de uma licitação para a
compra de mesas e cadeiras esco-
lares com sobrepreço de R$ 1,5 bi-
lhão, conforme revelado pelo jor-
nal O Globo.

"O FNDE vai adotar todas as
providências de aprimoramento
e iniciar novo certame garantindo
que nada de errado seja pratica-
do", disse Rosário.

Na manhã desta terça, o presi-
dente do FNDE (Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educa-
ção), Marcelo Lopes da Ponte,
também foi ouvido pela comissão
de Educação da Câmara. Parla-
mentares da tropa de choque do
governo Bolsonaro promoveram
um bate-boca para tentar evitar
que Ponte fosse questionado das
irregularidades.

Governistas tentam barrar a
instalação da CPI do MEC no Se-
nado. Líderes de bancada do Se-
nado Federal indicaram nesta ter-
ça-feira que vão segurar o início
dos trabalhos para, pelo menos,
após as eleições de outubro.

França avisa a aliados que disputará 
Senado na chapa com Haddad e Lula 
CATIA SEABRA/FOLHAPRESS

O ex-governador Márcio Fran-
ça (PSB) já informou ao comando
do PSB e a candidatos do partido
que concorrerá ao Senado pela
chapa encabeçada por Fernando
Haddad (PT) ao Governo de São
Paulo. 

O anúncio oficial está progra-
mado para acontecer ao lado de
Luiz Inácio Lula da Silva no próxi-
mo sábado, durante ato em Dia-
dema, primeiro município paulis-
ta a ser governado pelo PT.

Nas conversas, França justifi-
cou sua decisão alegando que
Haddad está na frente nas pesqui-
sas ao Governo de São Paulo. 

Ele lembrou que a liderança
era um dos critérios defendidos
por ele para definição do cabeça

de chapa. França contou que im-
pôs como condição ser o único
candidato do Senado na coliga-
ção. O ex-governador relatou ain-
da o papel da mulher de Lula, Ro-
sângela da Silva, a Janja, para o
desfecho durante almoço no do-
mingo. À mesa, Lula, França,
Haddad e o ex-governador Geral-
do Alckmin estavam acompanha-
dos de suas mulheres.

Segundo o relato, Lúcia França,
mulher do ex-governador, fez crí-
ticas ao PT, afirmando que o parti-
do não cumpre acordos políticos.
Janja interveio antes mesmo que
Lula se manifestasse. 

Pedindo licença, ela disse que
não sabia como funcionava antes
de sua chegada ao convívio parti-
dário. Mas que daria sua palavra
para que o acerto fosse cumprido.

SÃO PAULO

PM que matou irmã
a tiros foi impedida 
de assumir cargo

SÃO GONÇALO

MARIANA MOREIRA/FOLHAPRESS

A policial militar Rhaillayne
Oliveira de Mello, 30, presa por
matar a irmã Rhayna Olivera de
Mello, 22, após uma discussão
em São Gonçalo, no Rio de Ja-
neiro, no sábado passado, che-
gou a ser impedida de assumir o
cargo e teve que recorrer à Justi-
ça para trabalhar na corporação.

A PM foi detida pelo próprio
marido, Leonardo de Paiva Bar-
bosa, que também é agente da
corporação. A reportagem não
conseguiu ouvir a defesa da poli-
cial –até a tarde desta terça-feira,
ela ainda não tinha advogado e,
na audiência de custódia, foi re-
presentada pela Defensoria Pú-
blica.

A Justiça do Rio determinou a
prisão preventiva da suspeita,
sem prazo para terminar.

Rhaillayne é policial militar
lotada no 7º Batalhão da PM,
que atua na cidade. Ela partici-
pou de um concurso público em
2014 que previa 6.000 vagas.

A então candidata entrou na
Justiça após ter sido aprovada
em 6 de 7 etapas seletivas para
ingressar na PM. Foi reprovada
na etapa de investigação social e
documental. Segundo a corpo-
ração, Rhaillayne disse no exa-
me que fez uso de substâncias

entorpecentes em três ocasiões
em 2013. Ela também relatou na
época que não mantinha boas
relações com o pai.

Conforme descrito na deci-
são do juiz Reinaldo de Assun-
ção Romão, de setembro de
2018, Rhaillayne foi submetida a
exames toxicológicos com resul-
tado negativo, justificando assim
a nulidade do processo que a im-
pedia de ingressar no Curso de
Formação da Polícia Militar.

De acordo com o inquérito
sobre o crime do último sábado,
as duas irmãs pegaram um carro
de aplicativo e começaram a dis-
cutir depois de saírem de uma
festa. Ao desembarcarem em
um posto de gasolina no bairro
do Camarão, a discussão se
agravou.

Ainda segundo a investiga-
ção, Rhaillayne sacou a arma e
disparou vários tiros contra a ir-
mã. A policial teria usado a pró-
pria arma de trabalho.

O marido de Rhaillayne diz
ter testemunhado o episódio e
relatou durante a audiência que
ela estava com sinais de embria-
guez. Ele também disse que pe-
diu para que ela parasse com os
disparos, o que não ocorreu.

Outras pessoas dizem ter pre-
senciado a discussão, como a
atendente do posto Josiane Silva. 

Líderes decidem segurar CPI até fim
das eleições, e oposição deve ir ao STF
RENATO MACHADO E THIAGO
RESENDE/FOLHAPRESS

Líderes de bancada do Sena-
do Federal indicaram ontem
que vão segurar a instalação da
CPI para investigar casos de cor-
rupção no MEC (Ministério da
Educação) para, pelo menos,
após as eleições de outubro.

Como reação, o autor do re-
querimento, Randolfe Rodri-

gues (Rede-AP), deu um prazo
até hoje para que o documento
seja lido no plenário -passo que
configura a abertura da comis-
são- e avisou que vai recorrer ao
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) para tentar garantir o seu
funcionamento.

Apesar da pressão da oposi-
ção, a leitura do ato que abre
caminho para a abertura da
CPI não garante a instalação da

comissão de inquérito. Isso de-
pende da indicação de repre-
sentantes pelos líderes da ban-
cada.

Como o jornal Folha de
S.Paulo havia antecipado, o pre-
sidente do Senado, Rodrigo Pa-
checo (PSD-MG), decidiu ler os
requerimentos para a abertura
de três comissões: CPI do balcão
de negócios do MEC, proposta
pela oposição; e as comissões

governistas para investigar
obras de educação paradas nos
governos do PT e uma para in-
vestigar a atuação do narcotráfi-
co no Norte do país.

A decisão foi comunicada aos
líderes de bancada durante reu-
nião na manhã desta terça-feira.
Pacheco também comunicou
que não vai seguir o critério de
ordem cronológica, que havia
sido solicitado por governistas.

SENADO

INVERNO: Sol o dia todo. 
Noite aberta, sem nuvens.Manhã Tarde Noite
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Ministro da CGU ‘passa pano’
para corrupção no MEC
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Otan ‘adiciona’ Suécia e Finlândia 
A

Otan, aliança militar
ocidental liderada pe-
los EUA, deu mais um

passo para a adesão de Suécia e
Finlândia ao clube nesta terça-
feira, quando assinou o proto-
colo para que as nações nórdi-
cas se juntem assim que os Par-
lamentos dos países-membros
ratificarem a decisão.

Na prática, isso significa que
Helsinque e Estocolmo poderão
participar de reuniões da Otan e
ter maior acesso às informações
de inteligência, mas ainda não
serão protegidos pela cláusula
de defesa coletiva, que garante
proteção militar conjunta –a
principal vantagem de estar no
bloco e, na prática, o que afasta
a possibilidade de ataques de

inimigos externos à aliança, em
especial a Rússia.

Finlândia e Suécia pediram
para ingressar no clube militar
rompendo longos períodos de
neutralidade histórica. O gati-
lho, claro, foi a invasão da Ucrâ-
nia a comando de Vladimir Pu-
tin há quase cinco meses.

Jens Stoltenberg, secretário-
geral da Otan, descreveu a assi-
natura como um momento his-
tórico –trata-se da expansão
mais significativa da aliança mi-
litar ocidental desde a década
de 90. "Com 32 nações ao redor
da mesa, seremos mais fortes."

"A Otan permanece aberta às
democracias europeias que es-
tão preparadas e desejam con-
tribuir para nossa segurança co-

letiva", seguiu.
O processo final de ratificação

pode levar até um ano, e a Tur-
quia, ainda que tenha aceitado
apoiar a entrada dos nórdicos
após cobrar seu preço, perma-
nece como um ponto de tensão.

Com a guerra em seu quinto
mês, a Rússia informou nesta
terça que planeja lançar uma li-
gação ferroviária entre a região
de Rostov, ao sul do país, e as
províncias de Donetsk e Lu-
gansk, no leste da Ucrânia.

Os russos estabeleceram o
controle total da região de Lu-
gansk no domingo passado e es-
tão lutando agora para expulsar
as forças do governo ucraniano
de Donetsk –ambas as regiões
fazem parte do Donbass, onde

separatistas pró-Rússia travam
combates desde 2014, quando o
Kremlin anexou a península da
Crimeia.

Outra área ocupada pela
Rússia, a região de Kherson
passou a ser governada por Ser-
guei Eliseiev, um ex-funcioná-
rio do poderoso Serviço Federal
de Segurança (FSB) da Rússia, a
unidade de inteligência que su-
cedeu a KGB.

Eliseiev, 51, era até agora o
primeiro vice-governador da re-
gião russa de Kaliningrado. O
ex-deputado ucraniano Alexei
Kovalev, que passou para o lado
russo, foi nomeado seu vice, res-
ponsável por questões ligadas à
agricultura. "A Rússia está aqui
para sempre", disse.

Desde a conquista de Kher-
son, Moscou iniciou uma políti-
ca de "russificação". O país in-
troduziu o uso do rublo na re-
gião, emitiu passaportes russos
e abriu um banco. Além disso, a
economia está em grande parte
sob controle da administração
da ocupação e os críticos sofrem
com a repressão.

Enquanto ganha territórios
em partes do país, a Rússia se re-
tira de outros. Na última segun-
da-feira, as forças ucranianas
hastearam a bandeira do país na
ilha da Cobra, um posto estraté-
gico e simbólico no Mar Negro
de onde as tropas de Moscou
saíram na semana passada após
meses de bombardeio pesado.

"A operação militar foi con-

cluída e o território, a ilha da Co-
bra, devolvido à jurisdição da
Ucrânia", disse Natalia Hume-
niuk, porta-voz do comando mi-
litar do sul da Ucrânia, em uma
publicação no Twitter no qual
divulgou uma imagem da ban-
deira hasteada.

A minúscula ilha é estratégi-
ca porque é um ponto de con-
trole de tráfego marítimo im-
portante. De acordo com o Mi-
nistério da Defesa da Rússia, a
retirada foi "um gesto de boa
vontade". "A fim de organizar
um corredor humanitário de
grãos como parte da implemen-
tação de acordos conjuntos
com participação da ONU, a
Rússia decidiu deixar suas posi-
ções", afirmou a pasta.
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