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Europa pode condenar ataques de Bolsonaro
O Parlamento Europeu vota com urgência hoje uma
resolução que pede às autoridades brasileiras a investigação independente e imparcial sobre os assassinatos do
jornalista Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira. "O

CAC S

parlamento condena a violência crescente contra defensores ambientais e lamenta os ataques verbais e declarações intimidadoras do presidente Bolsonaro", afirma a
resolução. O presidente Jair Bolsonaro havia afirmado

que Dom e Bruno estavam em uma aventura não recomendável. O texto também pede às autoridades brasileiras ações imediatas para prevenir violações a direitos humanos e para proteger defensores ambientais. PÁGINA 6

ONU
ALAN SANTOS/PR

Fome no mundo atinge 828
milhões de pessoas em 2021
O total de pessoas afetadas pela fome em todo o mundo aumentou
em 150 milhões desde o início da pandemia do novo coronavírus, alcançando 828 milhões, em 2021. É o que revela o relatório O Estado
de Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo, lançado ontem por
cinco agências da Organização das Nações Unidas (ONU): Organiza-

ção das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o
Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), o
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), o Programa Mundial de Alimentos da ONU (WFP) e a Organização Mundial da Saúde
(OMS). PÁGINA 2

SENADO

Exército nega
descontrole
sobre armas
de caçadores

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/ABRASL

Pacheco abre,
mas joga CPI do
MEC para depois
das eleições

O comandante do Exército,
general Marco Antônio Freire
Gomes(foto), afirmou ontem
que a força faz "muito bem" o
controle do armamento dos
CACs (caçadores, atiradores e
colecionadores), grupo beneficiado por normas editadas pelo presidente Jair Bolsonaro
(PL). A declaração foi dada
uma semana após o Exército
admitir, em resposta ao Instituto Sou da Paz via LAI (Lei de
Acesso à Informação), que não
consegue detalhar quais são os
tipos de armas que os atiradores e colecionadores possuem.
"O controle do armamento o
Exército faz muito bem. Agora,
quando esse armamento é desviado, roubado, passa a ser um
controle policial. E posso garantir que o nosso sistema tem
ajudado as polícias a mitigar
essa questão", disse durante
audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara. PÁGINA 5

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) (foto), leu
ontem requerimento para a abertura de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar as denúncias de corrupção no
âmbito do Ministério da Educação. A medida oficializa a criação da
CPI, embora seus trabalhos, na prática, só devam começar depois
das eleições deste ano. Pacheco também leu outros dois requerimentos de CPIs que foram propostos por senadores ligados ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Uma delas surgiu como
reação à CPI do MEC proposta pela oposição e visa a investigar as
obras paradas de educação durante os governos do PT -no período
de 2006 a 2018. A outra pretende abordar a atuação do narcotráfico
e do crime organizado na região Norte do país. Durante a sessão de
ontem, o presidente do Senado afirmou que sua obrigação é dar
tratamento de forma "isonômica" a todos os requerimentos de
CPIs. O senador mineiro também rejeitou proposta de governistas
que pretendia estabelecer uma ordem cronológica em que os requerimentos foram protocolados, tendo em vista a abertura das comissões. PÁGINA 5

PETRÓLEO

DIEESE

Custo da
cesta básica
sobe em
17 capitais
PÁGINA 2

Produção atinge 2,87 mi de barris por dia
Em maio, a produção de petróleo no país atingiu cerca de 2,879
milhões de barris por dia (MMbbl/d) e 132 milhões de metros cúbicos por dia (MMm3/d) de gás natural, totalizando 3,707 milhões de
barris de óleo equivalente por dia (MMboe/d). As informações constam do Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural, divulgado ontem, no Rio de Janeiro, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). As informações podem

ser acessadas, de forma interativa, nos Painéis Dinâmicos de Produção de Petróleo e Gás Natural. Na região do pré-sal, o boletim anuncia que a produção, em maio, registrou volume de 2,835 MMboe/d,
sendo 2,239 MMbbl/d de petróleo e 94,7 MMm3/d de gás natural, o
que correspondeu a 76,5% da produção nacional. A produção teve
origem em 128 poços. Em maio, o aproveitamento de gás natural
atingiu 96,5%. PÁGINA 2
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MERCADOS

Dólar sobe a R$ 5,42
em dia de nervosismo
no mercado financeiro

Fome no mundo atinge 828
milhões de pessoas em 2021

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

ALANA GANDRA/ABRASIL

Em mais um dia de nervosismo no mercado financeiro,
o dólar superou a barreira de
R$ 5,40 e atingiu o maior nível
desde o fim de janeiro. Após
duas quedas seguidas, a Bolsa
de Valores de São Paulo (Bovespa) teve leve alta, mas em
ritmo insuficiente para recuperar as perdas dos últimos dias.
O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,423, no
maior valor desde 27 de janeiro. Num dia marcado pela instabilidade, a cotação chegou a
R$ 5,46 no início da tarde, antes de desacelerar perto do fim
das negociações.
O dia também foi marcado
pela volatilidade no mercado
de ações. O Índice Bovespa
(Ibovespa), fechou aos 98.719

pontos, com alta de 0,43%.
Após operar em baixa durante
boa parte do dia, o indicador
recuperou-se no fim da tarde,
puxado pela recuperação nas
bolsas norte-americanas.
O dólar voltou a atingir os
maiores valores em 20 anos
em relação às principais
moedas do planeta após a divulgação da ata da última
reunião do Federal Reserve
(Fed, Banco Central norteamericano). No documento,
o órgão informou que não
descarta uma nova elevação
de 0,75 ponto percentual na
taxa básica dos Estados Unidos no próximo encontro por
causa do prolongamento da
guerra entre Rússia e Ucrânia
e de novos lockdowns provocados pela pandemia de covid-19 na China.

DIEESE

Custo da cesta básica
sobe em 17 capitais
FLÁVIA ALBUQUERQUE/ABRASIL
O custo da cesta básica de alimentos aumentou em junho em
nove das 17 capitais onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) realiza a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de
Alimentos.
Entre maio e junho, as maiores altas ocorreram no Nordeste, nas cidades de Fortaleza
(4,54%), Natal (4,33%) e João
Pessoa (3,36%). Oito cidades
apresentaram reduções, sendo
que as mais expressivas foram
registradas no Sul: Porto Alegre
(-1,9%), Curitiba (-1,74%) e Florianópolis (-1,51%).
Segundo a pesquisa, São
Paulo foi a capital onde a cesta
básica teve o maior custo (R$
777,01), seguida por Florianópolis (R$ 760,41), Porto Alegre
(R$ 754,19) e Rio de Janeiro (R$
733,14). Nas cidades do Norte e
Nordeste, onde a composição
da cesta é diferente, os menores
valores médios foram registrados em Aracaju (R$ 549,91), Salvador (R$ 580,82) e João Pessoa
(R$ 586,73).
Na comparação com junho
do ano passado todas as capitais
pesquisadas tiveram alta de preço, com variações que oscilaram
entre 13,34%, em Vitória, e

26,54%, em Recife.
A pesquisa indicou ainda que
o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família
de quatro pessoas deveria ser de
R$ 6.527,67, ou 5,39 vezes o mínimo de R$ 1.212,00. Em maio, o
valor necessário era de R$
6.535,40, ou 5,39 vezes o piso
mínimo. Em junho de 2021, o
valor do mínimo necessário deveria ter sido de R$ 5.421,84, ou
4,93 vezes o mínimo vigente na
época, de R$ 1.100,00.
PRODUTOS
De acordo com a pesquisa,
entre os produtos cujo preço aumentou em todas as capitais
aparece o leite integral com as
maiores altas em Belo Horizonte
(23,09%), Porto Alegre (14,67%),
Campo Grande (12,95%) e Rio
de Janeiro (11,09%). No caso da
manteiga, as maiores elevações
ocorreram em Campo Grande
(5,69%), Belém (5,38%) e Recife
(3,23%).
Em 15 das 17 capitais o preço
do quilo do pão francês subiu,
com os maiores percentuais em
Belém (10,29%), Salvador
(3,36%) e Natal (3,21%). O preço
da farinha de trigo, que é coletada no Centro-Sul, teve seu preço
elevado em todas as capitais,
com destaque para em Brasília
(6,64%) e Vitória (5,49%).

Nota
MINISTÉRIO PÚBLICO NO TCU PEDE INVESTIGAÇÃO
SOBRE OBRAS EM MANSÃO DE PEDRO GUIMARÃES
O subprocurador-geral do Ministério Público no TCU (Tribunal de
Contas da União), Lucas Furtado, entrou com representação para
que a corte investigue as obras feitas na mansão do ex-presidente
da Caixa Econômica Pedro Guimarães pagas pelo banco, em
Brasília. O pedido foi motivado por uma reportagem do jornal
Folha de S.Paulo, publicada na terça-feira passada, que mostrou a
instituição custeou instalação de postes de luz em jardim de casa
alugada pelo então presidente do banco, que deixou o cargo após
denúncias de assédio sexual. A reportagem revelou que as
intervenções foram feitas em julho de 2020 por quatro funcionários
de uma empresa que mantém contratos com o banco público para
realização de serviços de manutenção em seus prédios e agências.
Segundo o procurador do TCU, o caso deve ser examinado pelo
controle externo do tribunal para que se averigue se a obra possuía
razões legítimas para existir atendendo ao interesse público "ou se
serviu para atender -às escusas da lei- interesse personalíssimo e
privado". O advogado de Guimarães, o criminalista José Luís
Oliveira Lima, confirmou a realização das melhorias.

O

total de pessoas afetadas pela fome em
todo o mundo aumentou em 150 milhões desde o
início da pandemia do novo coronavírus, alcançando 828 milhões, em 2021.
É o que revela o relatório O
Estado de Segurança Alimentar
e Nutrição no Mundo, lançado
ontem por cinco agências da Organização das Nações Unidas
(ONU): Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO), o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), o Fundo
das Nações Unidas para a Infância (Unicef), o Programa Mundial de Alimentos da ONU
(WFP) e a Organização Mundial
da Saúde (OMS).
Na avaliação dos chefes das
cinco agências da ONU, o relatório destaca a intensificação dos
principais fatores de insegurança alimentar e má nutrição que
são “conflitos, choques climáticos e choques econômicos,
combinados com as crescentes
desigualdades". Eles ratificaram
que devem ser tomadas medidas
mais ousadas para construir resiliência contra choques futuros.
O documento sinaliza que o
mundo está se afastando ainda
mais da meta de acabar com a fome, a insegurança alimentar e a
má nutrição em todas as suas formas até 2030. Depois de permanecer relativamente inalterada
desde 2015, a proporção de pessoas afetadas pela fome, que era
da ordem de 8% em 2019, cresceu para 9,3% em 2020 e continuou a subir em 2021, chegando
a 9,8% da população mundial.
Outro dado preocupante é

que cerca de 2,3 bilhões de pessoas no mundo (29,3% do total)
enfrentaram insegurança alimentar moderada ou severa no
ano passado, o que corresponde
a 350 milhões a mais em comparação com o período pré-pandemia. Cerca de 924 milhões de
pessoas (11,7% da população
global) enfrentaram a insegurança alimentar em níveis severos, alta de 207 milhões de pessoas em dois anos.
MULHERES E CRIANÇAS
A insegurança alimentar continuou a aumentar em 2021, na
questão por gênero. Cerca de
32% das mulheres no mundo
enfrentaram insegurança alimentar moderada ou severa,
ante 27,6% dos homens. A diferença foi de mais de quatro pontos percentuais, em comparação
aos três pontos percentuais observados em 2020.
Segundo o relatório, em torno de 45 milhões de crianças
menores de cinco anos sofriam
de baixo peso para a estatura
(wasting), que é a forma mais
mortal de má nutrição, o que
aumenta o risco de morte das
crianças em até 12 vezes. Além
disso, 149 milhões de crianças
menores de cinco anos tiveram
crescimento e desenvolvimento
atrofiados (stunting) devido à
falta crônica de nutrientes essenciais em suas dietas. Por outro lado, 39 milhões estavam
acima do peso.
Um dado positivo informado
pelo relatório é que, no relativo
ao aleitamento materno exclusivo, estão ocorrendo progressos.
Quase 44% dos bebês com menos de seis meses de idade foram amamentados exclusivamente em todo o mundo, em

2020. Mas o número ainda está
abaixo da meta de 50%, prevista
até 2030. Outra grande preocupação é que duas em cada três
crianças não recebem a dieta
mínima diversificada de que
precisam para crescer e desenvolver seu potencial máximo,
indica a publicação.
No sentido negativo, aproximadamente 3,1 bilhões de pessoas não conseguiram pagar por
uma alimentação saudável em
2020, com expansão de 112 milhões em relação ao ano anterior, reflexo dos efeitos da inflação nos preços dos alimentos ao
consumidor, em decorrência
dos impactos econômicos da
pandemia de covid-19 e das medidas postas em prática para
contê-la.
“A escala sem precedentes da
crise da má nutrição exige uma
resposta sem precedentes”, salientou a diretora executiva do
Unicef, Catherine Russell. Afirmou que os esforços de todos
devem ser redobrados, para garantir que as crianças mais vulneráveis tenham acesso a dietas
nutritivas, seguras e acessíveis, e
serviços para a prevenção precoce, detecção e tratamento da
má nutrição. “Com a vida e o futuro de tantas crianças em jogo,
este é o momento de intensificar
nossa ambição pela nutrição infantil. Não temos tempo a perder", indicou.
GUERRA
Os representantes das cinco
agências da ONU observaram
que, neste momento, em que o
relatório está sendo publicado,
há uma guerra em curso na
Ucrânia, envolvendo dois dos
maiores produtores globais de
cereais básicos, oleaginosas e

MAIO

Em maio, a produção de petróleo no país atingiu cerca de
2,879 milhões de barris por dia
(MMbbl/d) e 132 milhões de
metros cúbicos por dia
(MMm3/d) de gás natural, totalizando 3,707 milhões de barris
de óleo equivalente por dia
(MMboe/d).
As informações constam do
Boletim Mensal da Produção de
Petróleo e Gás Natural, divulgado ontem, no Rio de Janeiro, pela Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP),
As informações podem ser
acessadas, de forma interativa, nos Painéis Dinâmicos de
Produção de Petróleo e Gás
Natural.
Na região do pré-sal, o boletim anuncia que a produção, em
maio, registrou volume de 2,835
MMboe/d,
sendo
2,239
MMbbl/d de petróleo e 94,7
MMm3/d de gás natural, o que
correspondeu a 76,5% da produção nacional. A produção teve
origem em 128 poços.
Em maio, o aproveitamento
de gás natural atingiu 96,5%. Foram disponibilizados ao mercado 46,3 Mmm³/dia. A queima de
gás no mês foi de 4,5 Mmm³/d.
No mês, os campos marítimos produziram 97,4% do pe-

BRASIL
Em relação ao Brasil, o documento indica que a prevalência
de insegurança alimentar grave
subiu de 3,9 milhões, ou o equivalente a 1,9% da população,
entre 2014 e 2016, para 15,4 milhões (7,3%), entre 2019 e 2021.
A prevalência de insegurança
alimentar moderada ou grave
em relação à população total aumentou de 37,5 milhões de pessoas (18,3%), entre 2014 e 2016,
para 61,3 milhões de pessoas
(28,9%), entre 2019 e 2021.

IBGE

Produção de petróleo chega
a 2,879 mi de barris por dia
ALANA GANDRA/ABRASIL

fertilizantes. O conflito está interrompendo as cadeias de suprimentos internacionais e elevando os preços de grãos, fertilizantes, energia, bem como alimentos terapêuticos prontos
para uso por crianças com má
nutrição grave.
As cadeias de suprimentos já
estão sendo afetadas negativamente por eventos climáticos
extremos cada vez mais frequentes, em especial em países
de baixa renda, com implicações severas para a segurança
alimentar e nutrição globais,
destacaram as agências.
O relatório aponta que o
apoio mundial ao setor alimentício e agrícola totalizou quase
US$ 630 bilhões por ano, entre
2013 e 2018. A maior parte dos
recursos é destinada aos agricultores individuais, por meio de
políticas comerciais e de mercado e subsídios fiscais. De acordo
com o estudo, entretanto, este
apoio é distorcido pelo mercado,
bem como não está atingindo
muitos agricultores, o que prejudica o meio ambiente e não promove a produção de alimentos
nutritivos que compõem uma
alimentação saudável.

tróleo e 86,7% do gás natural,
com os campos operados pela
Petrobras sendo responsáveis
por 94,2% do petróleo e do gás
natural produzidos no Brasil.

bbl/d de petróleo e 56 Mm³/d de
gás natural. O campo de Iraí,
operado pela Petroborn, foi o
maior produtor, com 212,9
boe/d.

NÚMEROS
O campo de Tupi, situado no
pré-sal da Bacia de Santos, foi o
maior produtor de petróleo e
gás natural em maio último,
com 776 MMbbl/d de petróleo e
36,6 MMm3/d de gás natural.
Já a instalação com a maior
produção de petróleo, somando 165.478 bbl/d, foi a Plataforma FPSO Carioca, nos campos
de Sépia e Sépia Leste, por meio
de quatro poços a ela interligados. Em termos de gás natural,
a instalação que apresentou a
maior produção foi a Polo Arara, produzindo nos campos de
Arara Azul, Araracanga, Carapanaúba, Cupiúba, Rio Urucu e
Leste do Urucu 7,252 Mmm³/d
por meio de 33 poços a ela interligados.
O boletim revela, também,
que Estreito, na Bacia Potiguar,
teve o maior número de poços
produtores terrestres (951), enquanto Tupi, na Bacia de Santos, foi o campo marítimo com
maior número de poços produtores (59).
Os campos de acumulações
marginais, por sua vez, produziram 539,6 boe/d, sendo 187,2

ÁREAS
Em maio, 272 áreas concedidas, cinco áreas de cessão onerosa e oito de partilha, operadas
por 41 empresas, foram responsáveis pela produção nacional.
Dessas, 62 são marítimas e 223
terrestres, sendo 12 relativas a
contratos de áreas contendo
acumulações marginais. A produção ocorreu em 6.095 poços,
dos quais 447 são marítimos e
5.648 terrestres.
As bacias maduras terrestres
(campos/testes de longa duração das bacias do Espírito Santo,
Potiguar, Recôncavo, Sergipe e
Alagoas) produziram 84,698
Mboe/d, sendo 61,905 Mbbl/d
de petróleo e 3,624 MMm³/d de
gás natural. Desse total, 37,3 mil
boe/d foram produzidos pela
Petrobras e 47,4 mil boe/d por
concessões não operadas pela
empresa.
Segundo a ANP, o grau API
médio do petróleo extraído no
Brasil foi de 28,3, sendo 2,2% da
produção considerada óleo leve,
93,5% óleo médio e 4,3% óleo
pesado. O Grau API mede a densidade dos líquidos derivados
do petróleo.

Turismo tem
queda de 41%
no número
de viagens
O setor de turismo teve queda de 41% no número de viagens nacionais e para o exterior
em 2021, na comparação com
2019, período pré-pandemia,
indicou ontem um estudo do
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística).
O resultado foi obtido por
meio de um módulo de perguntas na Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua), que entrevista moradores de endereços espalhados pelo país.
Em 2019, antes das restrições provocadas pela Covid19, o levantamento investigou
20,9 milhões de viagens nacionais e internacionais com
ocorrência de pernoite.
Dois anos depois, em 2021,
já com a crise sanitária em curso, o número caiu para 12,3 milhões. Vem dessa comparação
o tombo de 41%. O estudo foi
batizado como Pnad Turismo
2020-2021 e leva em consideração diferentes meios de transporte, como carro, avião e ônibus. A série histórica começou
em 2019. Em 2020, ano inicial
da pandemia, o número de viagens avaliadas foi de 13,6 milhões. Ou seja, ficou em torno
de 35% abaixo de 2019 e 10%
acima de 2021.
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As publicações legais
de sua empresa com
o melhor preço em
um jornal de qualidade

Tels.: (21)

3556-3030
96865-1628
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Rio de Janeiro
Nota
BRASIL DEVE TER A MAIOR TEMPORADA DE
CRUZEIROS DOS ÚLTIMOS 10 ANOS
A temporada de cruzeiros 2022/2023 deverá ser a maior dos
últimos dez anos, segundo estimativa da Associação Brasileira de
Cruzeiros Marítimos (Clia Brasil, sigla para Cruise Lines
International Association). No período de 29 de outubro de 2022
a 20 de abril de 2023, oito navios devem navegar por 160
roteiros, ofertando 674 mil leitos. Além dos oito navios de
cabotagem, que navegam entre portos marítimos sem perder a
costa de vista, 35 de longo curso vão viajar em águas nacionais.

INVERNO: Sol o dia todo sem nuvens.
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Noite sem nuvens.
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DA MORTE

Laudo aponta veneno
em jovem exumada no Rio
MARIANA MOREIRA/FOLHAPRESS

O

laudo de exumação
de Fernanda Carvalho 22, morta em
março no Rio de Janeiro, apontou a presença de chumbinho,
tipo de veneno para ratos, no
corpo. A polícia investiga se a jovem foi envenenada pela madrasta, Cíntia Mariano Dias Cabral, que está presa desde maio.
O resultado da exumação foi
divulgado pela polícia na segunda-feira passada. A polícia também apura se ela tentou envenenar o irmão de Fernanda, Bruno
Cabral, 16, que chegou a ser
hospitalizado após passar mal,
mas teve alta. Outro laudo detectou sinais de veneno também
no corpo de Bruno.
Procurado para comentar o
resultado do exame, o advogado
de Cíntia, Carlos Augusto Santos, não atendeu às ligações da
reportagem ontem. Em outras

ocasiões, a defesa declarou que
ela nega todas as acusações.
De acordo com o delegado do
caso, Flávio Rodrigues, da 33ª
DP (Realengo), a morte por envenenamento foi comprovada a
partir da análise da exumação.
Agora, a polícia trabalha para
concluir o inquérito e solicitar a
prisão preventiva de Cíntia ao
Ministério Público nos próximos dias. Por enquanto, a suspeita cumpre prisão temporária
na penitenciária de Bangu.
"O documento finaliza essa
parte do inquérito", disse Rodrigues.
Já sobre o resultado do exame
no irmão de Fernanda, a defesa
disse nesta terça (5) que o laudo
é inconclusivo.
"Geralmente, a responsabilidade desses exames é do IML,
mas dessa vez foi feito um procedimento diferente, fora do órgão competente. A própria perícia já havia concluído que não

havia risco no primeiro laudo,
feito menos de 24 horas da internação do Bruno. O primeiro laudo deu negativo", declarou o advogado.
A defesa também afirmou que
a prisão temporária é desnecessária, já que Cíntia colabora desde o início com a investigação.
Cíntia está presa desde 20 de
maio. A suspeita de que Fernanda tenha sido morta por envenenamento foi levantada pela mãe
da jovem após o filho de 16 anos
voltar da casa da madrasta passando mal, em 15 de maio.
O adolescente apresentava os
mesmos sintomas que levaram
Fernanda a ser hospitalizada,
em 15 de março. Ela sentia dores
no peito, dor de cabeça, língua e
boca dormentes e passou 12
dias internada até o dia da morte, em 27 de março, por infecção
generalizada.
Na época, a morte não gerou
questionamentos e o corpo foi

sepultado sem suspeita.
O adolescente de 16 anos se
sentiu mal após participar de um
almoço na casa do pai. Ele diz ter
encontrado pequenas bolas azuis
no feijão servido pela madrasta.
Na época, o hospital Albert
Schweitzer diagnosticou uma
intoxicação exógena e alertou a
Polícia Civil. Em seguida, houve
uma busca na casa da madrasta
e do pai deles, onde foi encontrado um pacote de chumbinho.
Cíntia Mariano também ofereceu comida à mãe de Fernanda e Bruno, a autônoma Jane
Carvalho, durante o período de
internação da jovem.
A autônoma conta que a madrasta visitou Fernanda por 13
dias e sempre oferecia algo para
comer. No entanto, ela disse que
não aceitava o alimento porque
se sentia triste e sem apetite.
Jane Carvalho também foi
procurada pela reportagem nesta quarta, mas não respondeu.
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Vacinação com a quarta
dose segue a passos lentos
no Rio e não chega a 40%
AKEMI NITAHARA/ABRASIL

quema de duas doses completo.

A vacinação contra a Covid-19
na cidade do Rio de Janeiro segue a passos lentos. Mesmo com
o aumento no número de casos
da doença verificado nas últimas
semanas, a população não tem
procurado os postos para tomar
o reforço da imunização.
Apesar do sucesso inicial da
campanha no ano passado, que
alcançou 99,9% da população
adulta com uma dose e 99,8%
com as duas doses ou dose única do esquema básico, o reforço
foi aplicado em 71,4% da população com 18 anos de idade ou
mais e apenas 39,8% dos aptos a
receber a quarta dose, ou seja,
pessoas com 40 anos ou mais,
retornaram aos postos. Essa faixa etária começou a receber a
quarta dose no dia 21 de junho.
Ainda há 20% das crianças de
5 a 11 anos de idade sem iniciar a
imunização. Ao todo, 111,2 mil
crianças do município nessa faixa
não foram levadas aos postos para se vacinar contra a covid-19,
138,5 mil já receberam a primeira
dose e 310,4 mil estão com o es-

CASOS
Os painéis da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) indicam aumento
no número de casos graves e internações por covid-19 na cidade desde o fim de maio. Em junho, foram internadas na rede
pública 829 pessoas com covid19. No momento, são 159 internados pela doença.
Os dados do MonitoraCovid19 da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) confirmam o retorno
da doença. Em médias móveis
de sete dias, o município do Rio
de Janeiro registrou um mínimo
de 231 novos casos em 27 de
abril e chegou a zerar o número
de óbitos, marca do dia 7 de junho. No dia 24 de junho, os casos
passaram a 3,8 mil e os óbitos subiram para dois esta semana.
A SMS informou estar atenda
ao cenário epidemiológico e disponibiliza pontos extras para a
vacinação.
“A Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro (SMSRio) está sempre atenta e inten-

sificando as ações desenvolvidas pelas coordenações das diversas áreas da cidade, responsáveis pela gestão das unidades
de Atenção Primária. Postos extras de vacinação são colocados
em vários pontos da cidade para
facilitar o acesso à vacina”.
DOSES
A SMS lembra que a vacinação é recomendada para todas
as pessoas a partir dos 5 anos de
idade. Até os 11 anos de idade,
devem ser ministradas as duas
doses do calendário básico. Entre os 12 e 39 anos, é recomendado uma dose de reforço. Para
todos os que têm 40 anos ou
mais, é necessário tomar a quarta dose para garantir a continuidade da imunização contra as
formas graves da doença.
Os reforços são aplicados
com intervalo de quatro meses.
Com a recomendação de uma
dose adicional para quem tomou inicialmente a vacina de
dose única da Janssem, o número de doses também chega a
quatro para completar o ciclo,
de acordo com a idade.

Divisão de
teatro abre
inscrições
para bolsistas
A Divisão de Teatro (Diteatro) da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro
(Uerj) está com inscrições
abertas, até o próximo dia 12,
para bolsistas pró-cultura.
Eles vão trabalhar nas áreas
de produção e comunicação
dos espaços culturais da instituição. As vagas são exclusivas para alunos de graduação da própria Uerj. São prérequisitos para todas as vagas
o interesse em acessibilidade
cultural, a experiência em redes sociais e a disponibilidade para estar presencialmente nos eventos que ocorrem à
tarde e à noite.
A Diteatro tem oito projetos de extensão: Prosacine,
Vitrine Uerj, Uerj em Casa,
Concert Uerj, Conversa de
Artista, Happy Uerj, Caixa
Cênica e Palco das Escolas.
São ao todo cinco vagas, distribuídas entre design gráfico
(3), comunicação social/audiovisual (1) e produção cultural (1). As atividades serão
iniciadas em agosto, somando 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, das 14h
às 18 horas.
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ONU manda Brasil acabar com
violência policial e racismo

Exército nega
descontrole sobre
armas de caçadores
CÉZAR FEITOZA/FOLHAPRESS

MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

A

ONU, em documento
divulgado ontem, cobrou o governo federal brasileiro a adotar amplas reformas para pôr fim à violência e
ao racismo presente nas instituições brasileiras. A entidade
apontou a necessidade da desmilitarização da polícia e de melhorias nas leis vigentes.
No texto, a organização ressaltou que tem manifestado repetidamente sua preocupação
sobre o "uso excessivo e letal" de
força pelos agentes da lei no Bra-

sil e o impacto desproporcional
disso sobre os brasileiros de ascendência africana. "No entanto,
os últimos relatórios de brutalidade policial parecem mostrar
que tais violações dos direitos
humanos continuam impunemente", afirmou a entidade.
O posicionamento da ONU é
uma resposta aos recentes casos
de violência institucionalizada
ocorridos no país. O primeiro
deles aconteceu em 24 de maio
na Favela Cruzeiro, no Rio de Janeiro, quando uma operação
policial resultou na morte de ao
menos 23 pessoas.

Um dia depois, Genivaldo de
Jesus Santos, 38, foi morto asfixiado em uma ação da Polícia
Rodoviária Federal, na cidade
sergipana de Umbaúba (a 101
km de Aracaju). "Esses relatos
chocantes sugerem um descaso
inconsciente pela vida humana",
dizem os especialistas da ONU.
O relatório da entidade cobrou também uma investigação
séria e independente dos dois
casos. "As vítimas dessas execuções merecem justiça. O governo brasileiro deve garantir que
suas mortes sejam efetiva e independentemente investigadas

e que vítimas, suas famílias e comunidades afetadas tenham
acesso a reparação apropriada."
As vereadoras Erika Hilton, de
São Paulo, e Linda Brasil, de Aracaju, ambas do PSOL, tinham
encaminhado ao Alto Comissariado de Direitos Humanos da
ONU um Apelo Urgente para
que a organização acompanhasse as investigações sobre a morte
de Genivaldo Jesus dos Santos.
Os representantes da ONU
afirmaram que estiveram em
contato oficial com o governo
brasileiro para tratar sobre o assunto.
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Brasil tema 335 mortes e mais
de 74 mil casos em 24 horas
O Brasil registrou 335 mortes
por Covid e 74.309 casos da
doença ontem. Com isso, o país
chegou a 672.829 vidas perdidas
e a 32.685.139 infectados pelo
Sars-CoV-2 desde o início da
pandemia.
Acre, Mato Grosso do Sul, Roraima não registraram óbitos.
Amapá não atualizou os dados.
A média móvel de mortes é
de 234 por dia, um aumento de
88,70% em relação ao dado de
duas semanas atrás. A média de

infecções chegou a 57.399 por
dia, crescimento de 41,1%.
Os dados do país, coletados
até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo,
UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e
divulgar os números relativos à
pandemia do coronavírus. As
informações são recolhidas
pelo consórcio de veículos de
imprensa diariamente com as
Secretarias de Saúde estaduais.

De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde,
nas últimas 24 horas foram aplicadas 22.916 primeiras doses e
57.232 segundas doses. Também foram registradas 262.749
doses de reforço.
Dessa forma, ao todo,
179.233.608 pessoas receberam
pelo menos a primeira dose de
uma vacina contra a Covid no
Brasil. Somadas as doses únicas
da vacina da Janssen, já são
167.848.116 pessoas com as

duas doses ou com uma dose da
vacina da Janssen.
Assim, o país já tem 83,43%
da população com a 1ª dose e
78,13% dos brasileiros com as
duas doses ou uma dose da vacina da Janssen.
Acre, Amapá, Paraná e Rio
de Janeiro não atualizaram vacinas.
Até o momento, 96.320.931
pessoas já tomaram a terceira
dose e 15.602.886 receberam a
quarta.

SENADO

Pacheco abre CPI do MEC, mas
apuração fica para depois das eleições
RENATO MACHADO/FOLHAPRESS
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), leu
ontem requerimento para a
abertura de uma CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) para
investigar as denúncias de corrupção no âmbito do Ministério
da Educação.
A medida oficializa a criação
da CPI, embora seus trabalhos,
na prática, só devam começar
depois das eleições deste ano.
Pacheco também leu outros
dois requerimentos de CPIs que
foram propostos por senadores

DOENÇA

Brasil registra
106 casos
de varíola
dos macacos

ligados ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).
Uma delas surgiu como reação à CPI do MEC proposta pela
oposição e visa a investigar as
obras paradas de educação durante os governos do PT -no período de 2006 a 2018. A outra
pretende abordar a atuação do
narcotráfico e do crime organizado na região Norte do país.
Durante a sessão de ontem, o
presidente do Senado afirmou
que sua obrigação é dar tratamento de forma "isonômica" a
todos os requerimentos de CPIs.
O senador mineiro também

MENINA

DE

11

unificar os requerimentos para
duas CPIs que já foram abertas,
que pretendem investigar a atuação de ONGs na região da Amazônia e também a alta do desmatamento e queimadas na região e
outros crimes ambientais.
O requerimento da CPI do
MEC, quando instalada, terá 11
membros titulares e 11 suplentes
e vai atuar por um período de 90
dias. Seu custo será de R$ 90 mil.
A CPI das obras paradas de
educação, por sua vez, tem atuação prevista de 120 dias. A comissão do Narcotráfico deve durar 180 dias.

ANOS

Promotora mandou recolher
restos mortais de feto abortado
CAUE FONSECA/FOLHAPRESS

O Ministério da Saúde confirmou 106 casos de varíola
dos macacos no Brasil, segundo balanço divulgado ontem.
São Paulo é o estado mais afetado, com 75 pacientes identificados. Segundo o Ministério
da Saúde, a pasta está em articulação direta com os estados
"para o monitoramento dos
casos e rastreamento dos contatos dos pacientes". Veja a seguir a quantidade de casos
confirmados por estado:
São Paulo: 75
Rio de Janeiro: 20
Minas Gerais: 3
Ceará: 2
Paraná: 2
Rio Grande do Sul: 2
Rio Grande do Norte: 1
Distrito Federal: 1
A varíola dos macacos é
uma doença viral rara transmitida pelo contato próximo/íntimo com uma pessoa infectada e com lesões de pele.

rejeitou proposta de governistas
que pretendia estabelecer uma
ordem cronológica em que os
requerimentos foram protocolados, tendo em vista a abertura
das comissões.
Justificou sua decisão ao afirmar que não existe essa previsão
nem na Constituição Federal e
nem mesmo no regimento do
Senado Federal. Os governistas
pretendiam, com esse critério,
esvaziar a CPI governista, que
foi a última protocolada
Além de abrir as Comissões
Parlamentares de Inquérito, Pacheco também decidiu que vai

A promotora do Ministério
Público catarinense Mirela Dutra Alberton, envolvida no episódio em Florianópolis da menina de 11 anos inicialmente
impedida de realizar um aborto após estupro, solicitou os
restos mortais do feto para uma
investigação sobre a causa de
sua morte.
Seis dias após fazer o requerimento, ela foi afastada do caso.
Segundo a Promotoria, a
própria Alberton solicitou o
afastamento por se julgar impedida em razão dos dois processos que investigam sua conduta
no caso, na Corregedoria do Ministério Público catarinense e
no Conselho Nacional do Ministério Público.
À exceção desse caso, Alberton continua em suas atividades normais na 2ª Promotoria
de Justiça da comarca de Tijucas (SC).

O caso envolvendo a menina
de 11 anos foi revelado no mês
passado pelos sites The Intercept Brasil e Catarinas.
Em uma audiência no dia 9
de maio, gravada, a família da
menina solicitou autorização da
Justiça para que o aborto fosse
realizado, pois o Hospital Universitário de Santa Catarina,
quatro dias antes, havia se negado a realizar o procedimento
além do prazo de 20 semanas.
Na ocasião, a menina estava
com 22 semanas e dois dias de
gestação.
O pedido foi negado pela juíza Joana Ribeiro Zimmer. Na
audiência, ela pergunta à menina se ela "suportaria ficar mais
um pouquinho [grávida]" e pergunta se a menina deseja "escolher algum nome para o bebê".
Na mesma ocasião, Alberton
fala em manter o bebê "mais
uma ou duas semanas apenas
na tua barriga" para "ter a chance de sobreviver mais" e ser en-

caminhado para adoção.
Em seguida, a promotora fala
que, se tirassem o feto da menina, assistiriam a ele "morrendo e
agonizando", o que não é verdade. Para casos nesse estágio de
gestação, o feto é induzido a óbito ainda no útero para que não
ocorra sofrimento.
Cinco dias antes de o caso vir
à tona, Zimmer foi promovida
pelo Órgão Especial do Tribunal
de Justiça para a comarca de
Brusque (SC). Sua conduta no
processo é investigada pela Corregedoria-Geral da Justiça de
Santa Catarina e pelo Conselho
Nacional de Justiça.
Após a audiência, a menina
foi afastada da mãe e recolhida
em um abrigo, dando seguimento à gestação. No dia seguinte à revelação do caso, a
Justiça ordenou que a menina
fosse devolvida à mãe. O aborto
seria realizado dois dias depois,
em 23 de junho, no Hospital
Universitário de Santa Catarina.

O comandante do Exército,
general Marco Antônio Freire
Gomes, afirmou ontem que a
força faz "muito bem" o controle do armamento dos CACs
(caçadores, atiradores e colecionadores), grupo beneficiado por normas editadas pelo
presidente Jair Bolsonaro (PL).
A declaração foi dada uma
semana após o Exército admitir, em resposta ao Instituto
Sou da Paz via LAI (Lei de
Acesso à Informação), que
não consegue detalhar quais
são os tipos de armas que os
atiradores e colecionadores
possuem.
"O controle do armamento
o Exército faz muito bem. Agora, quando esse armamento é
desviado, roubado, passa a ser
um controle policial. E posso
garantir que o nosso sistema
tem ajudado as polícias a mitigar essa questão", disse durante audiência na Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara.
"Descontrole, efetivamente
do ponto de vista do Exército
com os CACs, não acontece",
completou o comandante.
Atualmente, cerca de 1,5
milhão de armas estão registradas no Sigma (Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas). Os CACs respondem por
mais da metade desse acervo
(pouco mais de 884 mil), sendo que o restante é formado
pelo armamento particular de
militares, incluindo policiais e
bombeiros.
Na resposta ao instituto, o
Exército reconheceu que erros
no preenchimento do Sigma
levaram à inclusão nas planilhas de armas que não são permitidas para os CACs, como

morteiros e canhões.
Durante a audiência, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, defendeu
o armamento da população –
uma das principais bandeiras
de Bolsonaro.
"Não é qualquer um que
chega na esquina e compra
uma arma. Temos legislação
rigorosa, testes, temos que
comprovar a idoneidade e a
qualificação para atirar uma
arma. E temos também um
decréscimo muito grande,
mesmo com o aumento dos
CACs, dos índices de criminalidade com arma de fogo. Com
essa comparação não parece
que seja tão perigoso armar
gente de bem."
Pesquisa Datafolha publicada no fim de maio mostra
que 7 em cada 10 brasileiros
rejeitam as ideias do presidente Bolsonaro para o setor e discordam da tese que que mais
armamentos trazem mais segurança para a população.
Segundo dados do Anuário
Brasileiro de Segurança Pública divulgados na semana passada, o número de pessoas
com licenças para armas de
fogo disparou sob Bolsonaro e
registrou aumento de 473%
em quatro anos. Em 2018, antes de o presidente assumir,
havia 117,4 mil registros ativos
para os CACs.
No ano seguinte, esse número saltou para 197,3 mil registros, uma alta de 68%, e seguiu
em curva ascendente até chegar
em 673,8 mil em junho deste
ano –o maior valor da série histórica, que começou em 2005.
Nesse caso, além do Sigma,
o anuário considerou as informações do Sinarm (Sistema
Nacional de Armas), vinculado à Polícia Federal.

CÂMARA

Deputadas batem boca
sobre homenagem a juíza
que impediu aborto
As deputadas Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Chris Tonietto
(PL-RJ) bateram boca enquanto parlamentares tentavam
aprovar uma homenagem à
juíza que impediu a realização
do aborto em uma menina de
11 anos, que engravidou depois de ser estuprada, em Santa Catarina. Na ocasião, a juíza
Joana Ribeiro Zimmer, da Justiça estadual, induziu, em audiência, a criança a desistir de
fazer um aborto legal.
A Moção de Aplausos e Reconhecimento -prevista no
Regimento Interno da Câmara para se homenagear pessoas que tenham se destacado de alguma forma- foi apresentado pelos conservadores
Diego Garcia (RepublicanosPR) e Chris Tonietto. O documento, no entanto, foi derrubado por falta de quórum
nesta quarta-feira.
"Genocida e assassino é o
seu governo, que a senhora
apoia, que a senhora recebe
verba para levar adiante, para
se silenciar. Não vou respeitar

uma mulher que assina embaixo o genocídio do Presidente da República", disse a psolista, aos gritos. "Respeita este
Parlamento", rebateu a deputada conservadora.
Em junho, vídeos publicados pelo The Intercept Brasil e
pelo Portal Catarinas mostraram a juíza tentando convencer a menina a seguir com a
gravidez, mesmo com respostas claras da vítima de que ela
não queria. Ela chegou a falar
para a criança que a gravidez
precisaria continuar para que
o bebê fosse colocado para
adoção.
A mãe procurou apoio médico quando descobriu a gestação da filha, no momento
em que completava 22 semanas. No hospital, a afirmação
foi de que seria necessária
uma autorização judicial. Ao
procurar a Justiça, não só o
aborto foi negado como a menina foi afastada da família e
colocada em um abrigo, fazendo com que o procedimento não fosse realizado.

Nota
DEFESA CIVIL RECONHECE SITUAÇÃO
DE EMERGÊNCIA EM OITO CIDADES
A Defesa Civil Nacional reconheceu, ontem, a situação de
emergência em oito cidades das regiões Sul, Sudeste e Norte
atingidas por desastres naturais. A situação foi formalizada em
portarias publicadas no Diário Oficial da União. No Rio Grande do
Sul, a cidade de Chapada registrou enxurradas, assim como a
catarinense Armazém. Também em Santa Catarina, Agronômica
foi afetada por inundações; Gravatal, por alagamentos, e Praia
Grande por ciclones e ventos costeiros. Em Minas Gerais, o
município de Capelinha foi atingido por chuvas intensas e São
José da Safira, por vendavais. Por fim, a cidade de Prainha, no
Pará, registrou inundações. Após a concessão do status de
situação de emergência pela Defesa Civil Nacional, os municípios
atingidos por desastres estão aptos a solicitar recursos do MDR.
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São Paulo/Mundo
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Indefinição leva parte
dos blocos a desistir
do carnaval de julho
Na véspera da data limite para confirmar a participação no
carnaval fora de época em São
Paulo, Fernando Magrin, organizador do bloco Minhoqueens,
ainda esperava uma solução.
"Não conseguimos nenhum
parceiro para viabilizar o desfile. Estamos a espera de um milagre para que hoje apareça
uma empresa parceira", disse.
O milagre não veio e o organizador formalizou o cancelamento. A situação, segundo ele,
é consequência da indefinição
da prefeitura. "A situação complica ainda mais na incerteza de
que a própria terá ou não o patrocínio", diz.
Assim como o Minhoqueens, outros blocos que costumam arrastar multidões cancelaram os desfiles fora de época pelo mesmo motivo. Entre
eles, estão o Galo da Madrugada, o Meu Santo é Pop e o Bloco
da Mama.
Segundo a secretaria de Cultura, 216 blocos manifestaram
interesse em sair às ruas nos
dias 16 e 17 de julho, mas não há
informação de quantos destes
já desistiram.
A Secretaria de Cultura informou em nota que a lista final
dos blocos interessados e a definição dos trajetos será divulgada em breve.
Para Marco Ribeiro, do bloco
do Fuá, a declaração recente do
prefeito Ricardo Nunes (MDB)
de que talvez a gestão não tivesse patrocínio para o carnaval de
julho foi mais um desestímulo.
Diante do impasse, os integrantes do Fuá, que desfila nas
ruas da Bela Vista, fizeram uma
votação online e a maioria optou por confirmar o desfile.
"Agora só não sairemos se o

prefeito cancelar o Carnaval",
diz o organizador.
O resultado do edital que
convocou empresas interessadas em patrocinar o carnaval de rua fora de época será
divulgado hoje. A primeira
convocação com lances a partir de R$ 6 milhões não teve
interessados.
O organizador do Minhoqueens explica que a captação
de recursos é mais difícil porque
as empresas não dispõem de
verba no meio do ano. Geralmente, os orçamentos são definidos no final de cada ano.
A solução para isso no bloco
do Fuá foi a organização de uma
festa no último sábado para arrecadar os valores necessários
para bancar o desfile gratuito.
O carnaval em julho foi
anunciado pela secretária de
Cultura, Aline Torres, em reunião com representantes de 11
blocos em abril, quando a pasta
tentava convencer os grupos a
não irem às ruas naquele mês,
quando foram realizados os
desfiles das escolas de samba
no Sambódromo.
Em fevereiro, o carnaval foi
vetado pela Coordenadoria de
Vigilância Sanitária por causa
da alta de casos provocadas pela variante Ômicron do novo
coronavírus, que lotava as unidades de saúde.
Em abril, a situação epidemiológica na cidade permitiu a
organização do carnaval de rua,
mas a administração municipal
alegou falta de tempo hábil para
angariar patrocínio e viabilizar a
estrutura necessária para os
blocos de rua desfilarem.
Mesmo sem a programação
oficial, teve folia em alguns pontos da cidade, principalmente,
na região central onde integrantes de blocos diferentes se reuniram de forma espontânea.

C O V I D -19

Capital quer 4a dose
para maiores de 35
A Secretaria Municipal da
Saúde de São Paulo (SMS) enviou um ofício ao Ministério da
Saúde solicitando que a população acima de 35 anos de idade seja incluída no calendário
de vacinação com a segunda
dose adicional (DA2) contra a
Covid-19. A estimativa populacional desse contingente é de
cerca de 1 milhão de pessoas.
Segundo as informações da
secretaria, pelo menos 627 mil
pessoas não receberam a segunda dose de reforço contra a
covid na capital paulista e 2,5
milhões de pessoas aptas para
a primeira dose adicional da
vacina ainda não procuraram
os postos. “Por meio das unidades básicas de Saúde (UBS),
a SMS realiza rotineiramente
busca ativa dessa população e
disponibiliza, de segunda a
domingo, inclusive em feriados, a vacinação em diversos
postos por toda a cidade”.
“A dose de reforço é essencial para continuar protegendo
a população de quadros mais
graves da Covid-19. São Paulo
é a capital mundial da vacina e
essa grande adesão da população à vacinação mostrou sua
eficiência e importância para
evitar que casos de Covid-19 se
agravem e levem a internações.
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INVERNO: Sol o dia todo sem nuvens.
Manhã
Noite sem nuvens.

Pedimos à população que procure a UBS mais próxima de
sua casa ou trabalho e não deixe de se vacinar”, recomenda o
secretário municipal da Saúde,
Luiz Carlos Zamarco.
De acordo com a SMS, a cidade já aplicou mais de 33 milhões de doses. Até o dia 4,
2.260.434 doses foram aplicadas como segunda dose adicional, cobrindo 56,8% do público
elegível. Outras 7.742.644 doses
foram aplicadas como primeira
dose de reforço, equivalente a
81,3% de cobertura vacinal.
Por meio de nota, o Ministério da Saúde informou que até
o momento recomenda a segunda dose de reforço da vacina contra a covid-19 para as
pessoas a partir de 40 anos de
idade. Disse ainda que a Câmara Técnica Assessora em
Imunizações mantém as discussões referentes as alterações e ampliações do esquema
vacinal para novos grupos.
“Após aprovação o conteúdo é publicado por meio de
Notas Técnicas, de acordo
com as evidências científicas a
respeito do tema e o cenário
epidemiológico, que são
acompanhados diariamente
pelo Ministério da Saúde”, disse o ministério.

Nota
JUSTIÇA DETERMINA QUE SP PAGUE R$ 100 MIL A
MULHER ESTERILIZADA CONTRA A SUA VONTADE
A 11ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São
Paulo determinou que o estado de São Paulo pague R$ 100
mil por danos morais a uma mulher que foi submetida, por
ordem judicial, a uma laqueadura. Nos autos, ela afirma que
não queria passar pelo procedimento. A cirurgia foi realizada
em fevereiro de 2018, no interior paulista, após o Tribunal de
Justiça acatar um pedido do Ministério Público de São Paulo
pela esterilização compulsória.

Parlamento pode condenar
hoje ataques de Bolsonaro
ANA CAROLINA
AMARAL/FOLHAPRESS

O

Parlamento Europeu
vota com urgência
hoje uma resolução
que pede às autoridades brasileiras a investigação independente
e imparcial sobre os assassinatos
do jornalista Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira.
"O parlamento condena a
violência crescente contra defensores ambientais e lamenta
os ataques verbais e declarações

intimidadoras do presidente
Bolsonaro", afirma a resolução.
O presidente Jair Bolsonaro havia afirmado que Dom e Bruno
estavam em uma aventura não
recomendável.
O texto também pede às autoridades brasileiras ações imediatas para prevenir violações a
direitos humanos e para proteger defensores ambientais.
"A exploração ilegal de ouro
ameaça as florestas e a biodiversidade em áreas protegidas, expondo populações indígenas a

contaminações e aumentando o
desmatamento, especialmente
na Amazônia brasileira", diz a
resolução.
"(A aprovação da resolução)
é um forte sinal de que o parlamento europeu condena claramente os assassinatos cada vez
mais frequentes de indígenas e
defensores do meio ambiente
no Brasil e identifica claramente
a responsabilidade do governo
Bolsonaro na crescente violência contra os povos indígenas,
bem como nas crescentes taxas

de desmatamento a ela associadas", afirma a eurodeputada do
Partido Verde Alemão Anna Cavazzini, que também é vice-presidente da delegação sobre as
relações com o Brasil e uma das
negociadoras da resolução.
O parlamento europeu deve
votar em setembro uma proposta de legislação para proibir a
importação de commodities ligadas a desmatamento, o que
deve afetar matérias-primas exportadas pelo Brasil como carne
bovina, madeira e soja.

VATICANO

Papa Francisco dará voz às
mulheres em nomeação de bispos
O Papa Francisco disse que
quer dar às mulheres mais cargos de alto nível na Santa Sé e
revelou que, pela primeira vez,
nomeará mulheres para um comitê do Vaticano, antes exclusivamente masculino, que o ajuda a selecionar os bispos do
mundo.
O papel das mulheres na hierarquia do Vaticano foi um dos
muitos tópicos da Igreja e internacionais que o pontífice, de 85

anos, abordou em entrevista,
em sua residência no Vaticano,
em 2 de julho.
Uma nova Constituição para
a administração central da Santa Sé, que entrou em vigor no
mês passado, permite que qualquer católico batizado, incluindo homens e mulheres leigos, lidere a maioria dos departamentos do Vaticano.
"Estou aberto a dar (às mulheres) uma oportunidade", afir-

mou, na entrevista de 90 minutos, ao falar sobre a nova Constituição para a administração
central, conhecida como Cúria.
Ele lembrou que, no ano passado, pela primeira vez, nomeou uma mulher para o cargo
número dois no governo da Cidade do Vaticano, tornando a Irmã Raffaella Petrini a mulher de
mais alto escalão no menor Estado do mundo.
"Duas mulheres serão no-

meadas pela primeira vez no
comitê para eleger bispos na
Congregação para os Bispos",
disse.
A medida, que não foi anunciada oficialmente, é altamente
significativa porque as mulheres
pela primeira vez terão voz na
nomeação dos bispos do mundo, que são todos homens.
"Dessa forma, as coisas estão
se abrindo um pouco", acrescentou.

EUA

Atirador que matou sete planejou um
segundo ataque no mesmo dia, diz polícia
O homem de 21 anos acusado de disparar contra uma multidão durante as celebrações do
dia da independência dos EUA e
matar sete pessoas planejou cometer um segundo ataque, afirmou o porta-voz da polícia
Christopher Covelli ontem.
Robert E. Crimo 3º teria planejado, ainda na segunda-feira passada, um tiroteio na cidade de Madison, capital do
estado de Wisconsin, que faz
fronteira com Illinois, onde o
primeiro ataque foi realizado
horas antes.
Crimo foi preso e agora enfrenta sete acusações de assassinato em primeiro grau. Ele teve
a fiança negada em uma audiência ontem, da qual participou
por videochamada e pouco falou. O jovem apenas confirmou
que não tinha um advogado
particular, de modo que um defensor público foi nomeado pa-

ra o seu caso.
O promotor Ben Dillon afirmou durante a sessão que Crimo confessou o ataque a Highland Park, nos arredores de Chicago, logo após ter sido detido
pela polícia. Informações compartilhadas pelas autoridades
na terça-feira dão conta de que
ele disparou mais de 70 vezes
aleatoriamente contra a multidão e planejou o ataque por semanas.
O juiz Theodore Potkonjak,
que negou a fiança, disse que
Crimo representa uma ameaça à
comunidade e, por isso, deveria
seguir preso. Caso condenado
pelas sete acusações, ele receberá sentença de prisão perpétua e
sem possibilidade de liberdade
condicional, afirmou o procurador Eric Reinhart, do condado
de Lake, na audiência.
"Estas são apenas as primeiras de muitas acusações que se-

rão feitas contra ele", disse o
promotor a repórteres pouco
depois. "Prevemos dezenas de
mais acusações centradas em
cada uma das vítimas".
A polícia afirmou que as vítimas por Crimo, que disparou
de um telhado, variavam entre
pessoas com mais de 80 anos a
crianças de 8. Os seis que morreram ainda na segunda eram
maiores de idade, disse a polícia. A sétima pessoa morta, que
faleceu na terça-feira, não teve
a identidade divulgada. Mais
de 40 pessoas também ficaram
feridas.
Crimo usou um rifle semiautomático no tiroteio, arma que
foi encontrada no local, e portava outra semelhante no carro da
mãe, que dirigia quando foi detido, disseram os promotores do
caso. O condado de Lake informou que ele comprou cinco armas de maneira legal, mas não

está claro como Crimo conseguiu acessá-las.
Illinois possui uma lei que
exige a checagem de antecedentes dos compradores de armas
de fogo, e Crimo, por duas vezes,
já havia entrado no radar da polícia. Primeiro em abril de 2019,
quando tentou suicídio, e, depois, em setembro daquele ano,
quando supostamente ameaçou
membros de sua família.
A polícia disse não ter evidências imediatas de qualquer
motivação antissemita ou racista para o ataque, mas segue investigando os vídeos que Crimo
publicava nas redes sociais -ele
era rapper e havia publicado
uma série de conteúdos com
menção à violência armada.
A comunidade local de Highland Park tem uma grande comunidade judaica, e uma das vítimas colaborava com uma sinagoga local.

REINO UNIDO

Ao menos 18 membros do governo
britânico renunciam; Boris quer ficar
GIOVANNA
GALVANI/UOL/FOLHAPRESS
O primeiro-ministro do Reino
Unido, Boris Johnson, enfrenta
mais uma crise pública: uma debandada de ministros e funcionários insatisfeitos com a postura do
governo a respeito de denúncias
de assédio envolvendo um parlamentar de grande importância
para os Conservadores.
A postura do governo sobre o
caso resultou na perda de confiança em Johnson. O movimento, que começou na terça-feira
passada com a saída quase conjunta dos ministros da Saúde e
das Finanças, Sajid Javid e Rishi
Sunak, se estendeu a cargos menores, como no caso de secretários particulares parlamentares,
que auxiliam ministros de Esta-

do em suas funções.
Ontem, o secretário de Estado
para a Infância e a Família, Will
Quince, também anunciou a demissão e afirmou que "não tinha
outra opção" depois de ter apresentado à imprensa informações
proporcionadas pelo gabinete de
Johnson "que se revelaram inexatas". A outra renúncia do dia foi da
vice-secretária de Estado para os
Transportes, Laura Trott.
No total, são pelo menos 18
funcionários do governo até o
momento que deixaram suas posições. Os buracos mais graves,
como na Saúde e Finanças, foram
rapidamente preenchidos, mas a
crise parece longe de terminar.
O procurador Alex Chalk, o segundo consultor jurídico mais
importante do governo, disse que
o efeito cumulativo de uma série

de escândalos fez com que a população não acreditasse mais que
o governo poderia manter os padrões esperados de franqueza.
"Lamento que eu compartilhe esse julgamento", afirmou.
Perante o Parlamento, Boris
Johnson disse nesta quarta que
não pretende renunciar ao cargo.
"É exatamente o momento em
que se espera que um governo
continue com seu trabalho, não
que renuncie", afirmou ao citar
momentos difíceis na economia e
a guerra na Ucrânia.
Em tese, o Partido Conservador não poderia mover novamente um voto de desconfiança
em Johnson - uma medida prevista no parlamentarismo britânico para avaliar se o primeiroministro deve continuar no cargo após algum fato relevante

que ponha em xeque a integridade do governo.
Johnson sobreviveu ao processo no mês passado em decorrência do processo do "partygate",
que avaliou festas em Downing
Street, sede do poder britânico,
durante o lockdown nacional pela
Covid-19. Por isso, Boris Johnson
estaria imune a um novo voto de
desconfiança por mais um ano,
mas isso não isenta o premiê de
sofrer pressões de todos os lados
para renunciar.
Derrotas eleitorais recentes,
como a de 23 de junho em duas
legislativas parciais, estão convencendo um número crescente
de rebeldes dentro do Partido
Conservador de que Johnson
não pode mais liderar o partido
nas eleições gerais previstas para 2024.

