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CNC

Endividamento
das famílias
fica em 77,3%
em junho

IBC-B R

Índice da atividade econômica
brasileira recua 0,44% em abril
Indicador considerado como prévia do Produto Interno Bruto
(PIB, soma dos bens e dos serviços produzidos no país), o Índice de
Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) recuou 0,44% em
abril na comparação com o mês anterior. Em março, o indicador registrou alta de 1,09%. A comparação entre março e abril é dessazonalizada. Esse critério desconsidera diferenças de feriados e de oscila-
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Em junho, a proporção de famílias com dívidas a vencer ficou
em 77,3%, o que representa uma
queda de 0,1 ponto percentual
em relação a maio. Na comparação com junho de 2021, houve
crescimento de 7,6 pontos percentuais. Os dados da Pesquisa
Nacional de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor
(Peic) foram divulgados ontem
pela Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC). De acordo com
a CNC, esta é a segunda queda
seguida no endividamento, após
a alta recorde registrada em
abril, quando o indicador ficou
em 77,7%. As dívidas no cartão
de crédito representam a maior
fatia do endividamento, com
86,6% do total de famílias relatando esta dívida. PÁGINA 2
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Poupança
tem retirada
recorde de
R$ 50,49 bi
A aplicação financeira mais
tradicional dos brasileiros está
batendo recorde de retiradas em
2022. Nos seis primeiros meses
do ano, os brasileiros sacaram R$
50,49 bilhões a mais do que depositaram na caderneta de poupança, informou ontem o Banco
Central. O volume é o mais alto
desde o início da série histórica,
em 1995. Por causa da greve dos
servidores do BC, a divulgação
do relatório estava paralisada por
quase 3 meses. Com o fim do
movimento, na 3ª-feira, a apresentação de estatísticas está sendo gradualmente retomada.
Apenas em junho, os brasileiros
sacaram R$ 3,76 bi a mais do que
depositaram na poupança. A retirada líquida, diferença entre saques e depósitos, é a maior para o
mês desde 2015. PÁGINA 2

ções da atividade econômica, típicas de determinadas épocas do
ano. Apesar da queda mensal, o IBC-Br subiu 2,23% em relação a
abril do ano passado. Em 12 meses, o IBC-Br acumula alta de 3,46%.
Na média móvel trimestral, indicador usado para captar tendências,
o IBC-Br teve alta de 0,45% de fevereiro a abril, em relação ao período
de janeiro a março. PÁGINA 2

EUA querem
saber se militares
interferem nas
eleições do Brasil
Uma emenda apresentada ao NDAA, o Orçamento anual de Defesa
dos EUA, pede que o governo americano investigue se as Forças Armadas
do Brasil estão interferindo nas eleições. "Em até 30 dias após a promulgação desta lei, o Secretário de Estado deve submeter um relatório ao
Congresso sobre todas as ações tomadas pelas Forças Armadas do Brasil
em relação às eleições presidenciais do país, marcadas para outubro de
2022", prevê a emenda 893, incluída na proposta de lei orçamentária para
o ano fiscal de 2023. O documento cita pontos a serem investigados: interferência na contagem de votos, manipulação para tentar reverter o resultado e participação em campanhas de desinformação para questionar
o sistema eleitoral. General Paulo Sérgio Nogueira (foto), ex-comandante do Exército Brasileiro. PÁGINA 6

Fachin afirma que Brasil pode ter
episódio mais grave que Capitólio
ABRASIL

O ministro Edson Fachin (foto), presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), disse que o Brasil pode
ter, nas eleições deste ano, um episódio ainda mais grave do que a invasão do Congresso dos EUA, em 6 de
janeiro de 2021. "Nós poderemos ter um episódio ainda mais agravado do 6 de janeiro daqui do Capitólio.
Nós entendemos que há seis condições fundamentais para evitar que isso aconteça no Brasil", disse Fachin,
durante uma conversa no Wilson Center, em Washington, na quarta-feira passada. As seis condições citadas
pelo ministro para evitar esta situação são que a Justiça Eleitoral, a sociedade civil, o Parlamento, as Forças
Armadas, a imprensa e a comunidade internacional atuem para proteger a democracia brasileira. PÁGINA 5

Bomba caseira
atinge ato
com Lula na
Cinelândia
Um ato com apoiadores do expresidente Lula na Cinelândia,
no centro do Rio de Janeiro, foi
alvo ontem à noite de um artefato explosivo que agravou a tensão na pré-campanha do petista,
alvo de seguidos episódios de
ataques nos últimos meses. A
bomba caseira, aparentemente
feita de garrafa PET, foi lançada
do lado de fora da área isolada
em frente ao palanque, antes da
chegada de Lula. Segundo a Polícia Militar do Rio, "um homem
infiltrado no ato" da Cinelândia
foi detido e conduzido à delegacia após ter arremessado "um artefato explosivo de festas juninas" na área cercada pelo palco.
O suspeito foi autuado em flagrante por crime de explosão.
Aos policiais civis ele admitiu ter
jogado uma garrafa com explosivo de festa junina e urina.

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: 2,04% / 100.729,72 / 2.010,74 / Volume: 23.633.626.572 / Quantidade: 3.680.587
Maiores Altas

Maiores Baixas
Preço

Preço

% Oscil.

CVC BRASIL ON NM

7.48 +10.32 +0.70

YDUQS PART ON NM

15.25 +10.51 +1.45

% Oscil.

Preço

Fechamento
% Oscil. Dow Jones
NASDAQ Composite

JBS ON NM

31.70

−1.22

−0.39

VALE ON NM

77.18

+2.91%

+2.1

MARFRIG ON NM

13.21

−1.12

−0.15

PETROBRAS PN N2

28.48

+2.93

+0.81

Euro STOXX 50

9.12

+6.42 +0.55

LOCAWEB ON NM

GERDAU PN N1

23.50

+5.76 +1.28

SUZANO S.A. ON NM

SID NACIONALON

15.52

+5.29 +0.78

DEXCO ON NM

MRV ON NM

Mais Negociadas

%

31.384,55 +1,12
11.621,345 +2,28
3.490,71 +2,02

6.55

−0.61

−0.04

ITAUUNIBANCOPN EJ N1

22.90

+1.42

+0.32

CAC 40

48.99

−0.69

−0.34

BRADESCO PN EJ N1

17.38

+2.06

+0.35

FTSE 100

7.189,08 +1,14

6.006,7 +1,60

9.80

−0.61

−0.06

GERDAU PN N1

23.50

+5.76

+1.28

DAX 30

12.843,22 +1,97

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(15/6)
Poupança 3
(8/7)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
13,25% 0,10
OURO
0,66% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,4298

0,59% (jun.) EURO turismo
0,47% (mai.) Compra: 5,4723
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 5/jul Compra: 5,3634
DÓLAR comercial
R$ 294,00 Compra: 5,3429
DÓLAR turismo
Venda: 5,4304 Compra: 5,3668

Venda: 5,6523
Venda: 5,3640
Venda: 5,3435
Venda: 5,5468
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MERCADOS

Dólar cai para R$ 5,34
com alívio externo;
Bovespa sobe 2,04%

Atividade econômica
recua 0,44% em abril

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Após vários dias de turbulência internacional, o mercado financeiro deu uma trégua
ontem. O dólar caiu pela primeira vez após cinco altas seguidas e fechou abaixo de R$
5,40. A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) subiu mais de
2% e recuperou o nível de 100
mil pontos.
O dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 5,345,
com queda de R$ 0,07 (1,42%). A cotação operou em
baixa durante todo o dia, mas
passou a cair ainda mais após
a abertura do mercado norteamericano. Na mínima do
dia, por volta das 12h, chegou

a ser vendida a R$ 5,33. Com
o desempenho de hoje, o dólar acumula alta de 2,01% em
julho. Em 2022, a divisa cai
4,14%.
No mercado de ações, o dia
também foi marcado pelo alívio. O Índice Bovespa (Ibovespa), fechou aos 100.730 pontos, com alta de 2.04%. O indicador foi impulsionado pelas
commodities (bens primários
com cotação internacional),
cujos preços se recuperaram
ontem com o arrefecimento
do mercado externo.
A divulgação de que os pedidos de seguro-desemprego
subiram nos Estados Unidos
na última semana junho ajudou a reduzir as tensões.

ONU

Insegurança alimentar
afeta 61 mi no Brasil
DOUGLAS GAVRAS/FOLHAPRESS
No Brasil, 61,3 milhões (cerca de 3 em cada 10 habitantes)
convivem com algum tipo de
insegurança alimentar, sendo
que 15,4 milhões se encontravam em insegurança alimentar
grave, passando fome, no período de 2019 e 2021, aponta
relatório das Nações Unidas.
Pelos países com dados
comparáveis relacionados pela ONU, o Brasil é o que tem
mais pessoas em algum grau
de insegurança alimentar (moderada ou grave) nas Américas
e o quinto no mundo, no período até 2021.
Houve um aumento significativo na comparação com o
período de 2014 a 2016, quando 37,5 milhões passavam por
algum nível de insegurança
alimentar e 3,9 enfrentavam o
nível grave.
Os dados são do relatório "O
Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo em
2022", divulgado na quarta-feira passada por cinco agências
da ONU.
Segundo a organização, o
estado de insegurança alimentar moderada ocorre quando
as pessoas enfrentam incertezas sobre sua capacidade de
obter alimentos e são forçadas
a reduzir, algumas vezes durante o ano, a qualidade ou
quantidade de alimentos que
consomem.

Já a insegurança alimentar
grave ocorre quando, em algum momento durante o ano,
as pessoas ficaram sem comida e passaram fome por um
dia ou mais.
No mundo, o número de
pessoas que são afetadas pela
fome aumentou para 828 milhões no ano passado –um
crescimento de 46 milhões
desde 2020 e de 150 milhões
desde o início da pandemia.
Os dados relativos ao período da pandemia de Covid-19
preocupam: após ficar sem alterações desde 2015, o percentual de pessoas no mundo afetadas pela fome saltou em 2020
e continuou subindo no ano
seguinte, atingindo 9,8% da
população mundial, ante 8%
em 2019 e 9,3% em 2020.
Cerca de 3,1 bilhões de pessoas não conseguiram pagar
por uma alimentação saudável
em 2020, um aumento de 112
milhões em relação a 2019, refletindo os efeitos da inflação
nos preços dos alimentos ao
consumidor decorrentes dos
impactos econômicos da pandemia e das medidas tomadas
para contê-la.
Olhando para a frente, as
projeções são de que cerca de
670 milhões de pessoas (8% da
população mundial) ainda enfrentarão a fome em 2030 mesmo que uma recuperação
econômica global seja levada
em consideração.

Nota
QUÓRUM BAIXO FAZ LIRA ADIAR
VOTAÇÃO DA PEC KAMIKAZE
Com risco de derrota, o presidente da Câmara dos Deputados,
Arthur Lira (PP-AL), decidiu adiar a votação da PEC (proposta
de emenda à Constituição) que autoriza o governo a criar um
vale para caminhoneiros e taxistas, dobrar o valor do Auxílio
Gás e ampliar o Auxílio Brasil para R$ 600 até o fim do ano,
a um custo estimado em R$ 41,25 bilhões. A decisão foi
tomada após um requerimento de encerramento de discussão
ser aprovado por 303 votos a 91 -para aprovar uma PEC, são
necessários pelo menos 308 votos, em dois turnos. Ao encerrar
a sessão, havia 427 deputados presentes, de acordo com o
presidente da Câmara. Uma nova tentativa de votar o texto
será feita na próxima terça-feira."Não vou arriscar nem essa
PEC nem a próxima PEC com esse quórum na Câmara hoje, de
427", disse Lira. A PEC institui um estado de emergência,
permitindo que Jair Bolsonaro (PL) fure o teto de gastos e
abra os cofres públicos a três meses da votação para a
Presidência sem esbarrar em restrições da lei eleitoral.
Bolsonaro ocupa o segundo lugar nas pesquisas de intenção
de voto, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

I

ndicador considerado como prévia do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos
bens e dos serviços produzidos
no país), o Índice de Atividade
Econômica do Banco Central
(IBC-Br) recuou 0,44% em abril
na comparação com o mês anterior. Em março, o indicador registrou alta de 1,09%.
A comparação entre março e

abril é dessazonalizada. Esse
critério desconsidera diferenças
de feriados e de oscilações da
atividade econômica, típicas de
determinadas épocas do ano.
Apesar da queda mensal, o
IBC-Br subiu 2,23% em relação a
abril do ano passado. Em 12 meses, o IBC-Br acumula alta de
3,46%. Na média móvel trimestral, indicador usado para captar tendências, o IBC-Br teve alta de 0,45% de fevereiro a abril,

em relação ao período de janeiro a março.
Por causa da greve dos servidores do Banco Central (BC), o
IBC-Br ficou dois meses sem ser
publicado. Com o fim do movimento, na terça-feira passada, a
estatística foi normalizada. O
IBC-Br é divulgado com defasagem de pouco mais de dois meses. Dessa forma, o indicador
mais atualizado é o de abril.
Apesar de ser considerado

uma prévia da atividade econômica, o IBC-Br tem metodologia
diferente dos números oficiais do
PIB calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística
(IBGE). O Banco Central baseiase em pesquisas setoriais (comércio, indústria, serviços) divulgada
pelo IBGE para atualizar o IBC-Br
a cada mês. O PIB é divulgado a
cada três meses, considerando
dados de produção, de renda e de
consumo para toda a economia.

CNC

Endividamento das famílias
fica em 77,3% em junho
AKEMI NITAHARA/ABRASIL
Em junho, a proporção de famílias com dívidas a vencer ficou em 77,3%, o que representa
uma queda de 0,1 ponto percentual em relação a maio. Na
comparação com junho de
2021, houve crescimento de 7,6
pontos percentuais. Os dados
da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do
Consumidor (Peic) foram divulgados ontem pela Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC).
De acordo com a CNC, esta é
a segunda queda seguida no endividamento, após a alta recorde registrada em abril, quando o

indicador ficou em 77,7%. As dívidas no cartão de crédito representam a maior fatia do endividamento, com 86,6% do total de
famílias relatando este tipo de
dívida. Em seguida vem os carnês, com 18,3%, e o financiamento de carro, com 10,8%. Em
junho de 2021, essas proporções
eram de 81,8%, 17,5% e 11,9%,
respectivamente.
Para o presidente da CNC,
José Roberto Tadros, a queda no
endividamento reflete a melhora no mercado de trabalho.
“Com menos restrições impostas pela pandemia e as medidas
temporárias de suporte à renda,
como saques extraordinários do
FGTS, antecipações do 13º salário, INSS e maior valor do Auxí-

lio Brasil, a população precisou
apelar menos para os gastos no
cartão”.
INADIMPLÊNCIA
A pesquisa mostra que a inadimplência também apresentou queda, com retração de 0,2
ponto percentual na proporção
de famílias com contas em
atraso para 28,5%. Esta é a primeira queda desde setembro
de 2021. A mesma queda foi verificada entre as famílias que
afirmam não ter condições de
pagar as contas atrasadas, com
10,6% do total.
A responsável pela pesquisa,
Izis Ferreira, explica que a melhora no mercado de trabalho
não se reflete no rendimento,

pois estão sendo absorvidos trabalhadores com menor nível de
escolaridade e o rendimento
médio está achatado pela inflação elevada.
“Além disso, o avanço recente da informalidade no emprego
é mais um fator que aumenta a
volatilidade da renda do trabalho e atrapalha a gestão das finanças pessoais”.
Os dois recortes por faixas de
renda apresentaram leve queda
na proporção de endividados.
Entre as famílias com rendimentos acima de dez salários
mínimos, a redução foi de 0,2
ponto percentual (p.p), para
74,2%, enquanto a parcela com
ganhos até dez salários mínimos
caiu 0,1 p.p, para 78,2%.

BC

Poupança tem retirada recorde
de R$ 50,49 bi no primeiro semestre
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL
A aplicação financeira mais
tradicional dos brasileiros está
batendo recorde de retiradas em
2022. Nos seis primeiros meses
do ano, os brasileiros sacaram
R$ 50,49 bilhões a mais do que
depositaram na caderneta de
poupança, informou ontem o
Banco Central (BC). O volume é
o mais alto desde o início da série histórica, em 1995.
Por causa da greve dos servidores do BC, a divulgação do relatório estava paralisada por
quase três meses. Com o fim do
movimento, na terça-feira, a

apresentação de estatísticas está
sendo gradualmente retomada.
Apenas em junho, os brasileiros sacaram R$ 3,76 bilhões a
mais do que depositaram na
poupança. A retirada líquida, diferença entre saques e depósitos, é a maior registrada para o
mês desde 2015. O BC também
divulgou os dados de abril e de
maio. Em abril, a caderneta registrou retirada líquida de R$
9,88 bilhões, o maior volume da
série histórica. Em maio, a aplicação reagiu e teve captação líquida (depósitos menos saques)
de R$ 3,51 bilhões, o maior valor
desde 2020.

Em 2020, a poupança registrou captação líquida recorde de
R$ 166,31 bilhões. Contribuiu
para o resultado a instabilidade
no mercado de títulos públicos
no início da pandemia de covid19 e o pagamento do auxílio
emergencial, que foi depositado
em contas poupança digitais da
Caixa Econômica Federal.
No ano passado, a poupança
tinha registrado retirada líquida
de R$ 35,5 bilhões. A aplicação
foi pressionada pelo fim do auxílio emergencial, pelos rendimentos baixos e pelo endividamento maior dos brasileiros. A
retirada líquida só não foi maior

que a registrada em 2015 (R$
53,57 bilhões) e em 2016 (R$
40,7 bilhões). Naqueles anos, a
forte crise econômica levou os
brasileiros a sacarem recursos
da aplicação.
RENDIMENTO
Até recentemente, a poupança rendia 70% da Taxa Selic (juros básicos da economia). Desde
dezembro do ano passado, a
aplicação passou a render o
equivalente à taxa referencial
(TR) mais 6,17% ao ano, porque a
Selic voltou a ficar acima de 8,5%
ao ano. Atualmente, os juros básicos estão em 13,25% ao ano.

RRF

Tesouro autoriza adesão de MG
a regime de recuperação fiscal
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL
O estado de Minas Gerais poderá iniciar as negociações com
o Tesouro Nacional para aderir
ao regime de recuperação fiscal
(RRF). O Diário Oficial da União
publicou ontem despacho do
secretário do Tesouro Nacional,
Paulo Valle, considerando o es-

tado habilitado a entrar no programa.
Agora, o governo mineiro poderá elaborar uma proposta de
ajuste fiscal a ser discutida com o
Tesouro Nacional. O RRF permitirá o parcelamento de cerca de
R$ 30 bilhões da dívida com a
União, cujo pagamento está suspenso desde 2018 por liminar do

Supremo Tribunal Federal (STF).
A adesão de Minas ao RRF só
foi possível porque o ministro
Nunes Marques, do Supremo
Tribunal Federal (STF) concedeu, no último dia 1º, uma decisão que permite ao governo estadual pedir a inclusão no programa sem a necessidade de
uma aprovação de uma lei pela

Assembleia Legislativa de Minas. Há anos, o plano de ajuste
de gastos está parado no Legislativo local porque os deputados
resistem a aprovar aspectos da
proposta, como um plano de privatização de estatais mineiras.
OUTROS ESTADOS
Atualmente, Rio de Janeiro e
Goiás fazem parte do RRF. Goiás
está no programa desde dezembro do ano passado. O Rio de Janeiro está no RRF desde 2017 e,
no mês passado, fechou acordo
com a União para continuar no
regime especial, com a promessa de reequilibrar as contas locais nos próximos dez anos.
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DATAFOLHA

MPRJ faz operação
contra policiais civis
O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro (Gaeco/MPRJ) deflagrou
ontem, com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), a Operação Inimigo Íntimo para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão
contra dois policiais civis, lotados na 64ª DP (São João de Meriti) na Baixada Fluminense e
ainda um outro homem.
Eles são acusados pelos crimes de associação criminosa
armada e concussão, que é se
aproveitar de cargos que ocupam para obter vantagem. Os
três, de acordo com as apurações, praticavam extorsão. Os
mandados foram expedidos
pela 1ª Vara Criminal de São
João de Meriti.
Conforme o MPRJ, foi iden-

INVERNO: Sol com nuvens. Não chove. Manhã

tificado um grupo criminoso
com atuação, pelo menos, até o
dia 29 de junho de 2017, nos limites do estado do Rio de Janeiro, principalmente no município de São João de Meriti.
As investigações começaram
depois da delação premiada de
um denunciado em investigação anterior. Segundo o MPRJ,
o grupo alvo da operação de
ontem utilizava armas de fogo
para alcançar os seus objetivos.
“Os três denunciados integravam equipe de policiais e informantes que, diante da notícia da prática de algum crime,
realizavam operações e abordagens, mas, após a prática da extorsão e o recebimento de valores, não apresentavam a ocorrência em sede policial ou a
apresentavam apenas parcialmente, para permitir o arbitramento de fiança pela autoridade policial”, informou o MPRJ.

Um terço da população
do RJ não confia na polícia
ANA LUIZA
ALBUQUERQUE/FOLHAPRESS

U

m terço (34%) da população do Rio de Janeiro não confia no
trabalho das polícias do estado
para combater os criminosos
após as ocorrências, mostra pesquisa Datafolha. A desconfiança
é menor entre os entrevistados
em São Paulo (25%) e em Minas
Gerais (19%).
Os mineiros são os que mais
confiam na atuação das polícias
nos três estados pesquisados:
35% afirmam confiar muito e
45% dizem confiar um pouco.
Em São Paulo, os mesmos percentuais são, respectivamente,
26% e 48%. No Rio de Janeiro,
apenas 20% confiam muito e
45% confiam um pouco.
O levantamento mostra que a
população confia um pouco
mais na capacidade da polícia
de prevenir os crimes do que de
combater os criminosos.
No Rio, 21% confiam muito,
49% confiam um pouco e 30%
não confiam na prevenção. Em
São Paulo, os mesmos percentuais são de 31%, 49% e 19%.
Já em Minas Gerais, 43% confiam muito, 43% confiam um
pouco e 13% não confiam no
trabalho das polícias para prevenir os crimes.

R$ 10

No Rio e em Minas a margem
de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de
confiança de 95%. Em São Paulo
a margem é de dois pontos.
No Rio de Janeiro, onde a
desconfiança das polícias é
maior, a taxa de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes é de 27,2, muito superior à de São Paulo (7,9) e à de
Minas Gerais (11,4).
A categoria reúne homicídio
doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes
por intervenção policial. Os números constam no 16° Anuário
Brasileiro de Segurança Pública,
elaborado com base nos dados
compartilhados pelas secretarias de segurança.
Presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato
Sérgio de Lima avalia que o cenário de violência no estado não
é suficiente, porém, para explicar a desconfiança nas polícias.
"Quando a população reconhece que há algum tipo de esforço, ela tende a confiar mesmo sabendo que a situação é
grave", diz.
Segundo ele, a confiança tende a ser menor quando a população não sabe o que esperar do
comportamento da polícia -seria
esse o caso do Rio de Janeiro. Li-

ma afirma que a instituição fluminense não costuma prestar
contas, é pouco transparente e
dá mais liberdade para a atuação
do policial na linha de frente.
"Ser abordado no Rio é sempre um momento de tensão.
Não sabe se vai ser correto, se [o
policial] vai querer uma grana
para te liberar, se vai ser truculento. Essa incerteza provoca
desconfiança", afirma.
"Em Minas e São Paulo há um
maior controle e supervisão da
atividade na ponta. Não se faz
em SP operação como foi feita
na Vila Cruzeiro, porque vira um
grande escândalo, o Ministério
Público se mobiliza."
Nos três estados, especialmente em São Paulo e em Minas
Gerais, a confiança nas polícias
foi maior entre os homens. Entre
os paulistas, 38% disseram confiar muito no trabalho das polícias para prevenir os crimes, em
comparação a 24% das mulheres.
Em Minas, 51% dos homens e
35% das mulheres afirmaram
confiar muito na atuação dos
agentes.
Em São Paulo a desconfiança
nas polícias foi consideravelmente maior entre pessoas pretas. Entre elas, 35% disseram
não confiar no trabalho dos
agentes para combater os criminosos, em comparação a 23%

entre os brancos e 23% entre os
pardos.
"Em São Paulo pretos e brancos estão apartados. Há diferentes formas de fazer polícia e
quem está no centro expandido
não vê o que acontece na quebrada", diz Lima.
Nos três estados a confiança
nas polícias foi superior entre os
eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem feito acenos à
categoria e tenta fidelizar os policiais em busca da reeleição.
Em Minas Gerais, por exemplo, 63% dos que pretendem votar no presidente confiam muito
na atuação das polícias para prevenir os crimes. A mesma porcentagem é de 32% entre os eleitores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado.
Entre os que pretendem votar
em Lula em MG, 18% não confiam no trabalho das polícias para prevenir os crimes, em comparação a 3% entre os eleitores
de Bolsonaro.
"Bolsonaro fez um discurso
de que está ao lado das polícias
e que por isso o eleitor pode
confiar. Isso tem muito a ver
com o discurso e não com a prática, porque ele e os governos federais anteriores fizeram muito
pouco no campo da segurança
pública para o fortalecimento
das polícias", afirma Lima.

MILHÕES

Justiça manda Cabral e Adriana
Ancelmo restituam cofres públicos
DOUGLAS CORRÊA/ABRASIL
A Justiça do Rio fixou em R$ 10
milhões a quantia que o ex-governador Sérgio Cabral e a ex-primeira-dama Adriana Ancelmo
terão de pagar a título de reparação dos prejuízos causados aos
cofres públicos no período que
vai de 19 de agosto de 2008 a 3 de
abril de 2014. O valor ainda sofrerá atualização monetária e juros
de mora de um por cento ao mês
contados desde abril de 2014. A
decisão é da 8ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Rio.

CRIME

Os dois foram condenados
no ano passado pelo crime de
peculato pelo uso particular de
helicópteros do governo do Estado para transporte de familiares, funcionários, políticos e
amigos. Em primeira instância,
a condenação previa a devolução superior a R$ 19 milhões.
As defesas de Cabral e Adriana recorreram da decisão e a 8ª
Câmara Criminal acolheu parcialmente os pedidos. De acordo com a relatora do processo,
desembargadora Suely Lopes
Magalhães, a autoria e a mate-

rialidade do delito de peculato
imputado aos réus foram demonstradas tanto pela farta documentação do processo quanto pelos depoimentos colhidos
no inquérito e em juízo.
A desembargadora Suely Magalhães escreveu na decisão que
“observados os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, fixa-se a importância de
R$ 10 milhões, a título de valor
mínimo para reparação dos danos causados pelos réus aos cofres públicos, com atualização
monetária e juros de mora de

1% ao mês contados desde o
evento danoso, na forma do art.
398 do Código Civil e da Súmula
STJ 54, dado que a obrigação ora
estabelecida decorre de ato ilícito, sendo certo, ainda, que como
a sentença está a tratar de continuidade delitiva, onde há vários
delitos ligados uns aos outros
devido a condições semelhantes
de tempo, lugar, modo de execução e outras, de forma que os
subsequentes devam ser tidos
como continuação do primeiro,
a data inicial de incidência dos
juros será a de 3 abril de 2014”.

HEDIONDO

Polícia indicia suspeita de
envenenar enteados no Rio
A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou ontem Cíntia Mariano
Dias Cabral sob suspeita de homicídio consumado por envenenamento da enteada Fernanda
Carvalho, 22, e de tentativa de homicídio de outro enteado, Bruno
Cabral, 16.
O resultado da exumação do
corpo de Fernanda foi divulgado
pela polícia na segunda-feira passada. O laudo apontou a presença de chumbinho no corpo. Cíntia está em prisão temporária
desde maio.
O advogado de Cíntia, Carlos
Augusto Santos, disse que ainda
vai avaliar todos os laudos e afirma que há um "malabarismo pericial" na investigação.
"A defesa entende que houve
um malabarismo da perícia para
comprovar o crime. Os primeiros
laudos dos médicos disseram

que não havia intoxicação. Como
isso pode ser comprovado agora?
A polícia não pode pegar um
prontuário e dar um palpite.
Mesmo com a exumação, nós vamos avaliar", declarou.
De acordo com o delegado responsável pelo caso, Flávio Rodrigues, Cíntia apresentou um perfil
ciumento e possessivo e chegou a
simular uma tentativa de suicídio
dias antes de ser presa.
"Ela foi ao Hospital Albert
Schweitzer dias depois de ter dado depoimento, com suspeita de
intoxicação. Mas os exames não
atestaram nenhum tipo de substância e ela foi liberada em menos de 24 horas após a entrada. O
que seria impossível se ela estivesse realmente com algum de
substância", disse.
Se condenada por homicídio
consumado e tentativa de homi-

cídio, ela pode pegar pelo menos
20 anos de prisão.
De acordo com o delegado, a
suspeita tentou esconder provas
de que teria envenenado os enteados. Ela fez pesquisas no telefone sobre como apagar mensagens no aplicativo WhatsApp, o
que, para o delegado, confirma
o depoimento do filho de Cíntia,
Lucas.
Ele disse à polícia que a mãe
havia confessado o crime a ele.
Nas mensagens encontradas, há
um diálogo do filho pedindo que
ela assumisse a responsabilidade
pelo crime.
"O depoimento dos filhos de
Cíntia, Lucas e Carla, também
foram contundentes. E o jovem
fala isso nos autos, contra a própria mãe. Ele também fala que
ela teria envenenado um outro
enteado com querosene", disse

o delegado.
A investigação policial, que
durou dois meses, considerou depoimentos, provas técnicas com
exames médicos e os laudos, além
da análise do telefone celular.
Cíntia Mariano está presa
desde 20 de maio. A suspeita de
que Fernanda Cabral teria 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 internada, em 15
de março. Ela sentia dores no peito, dor de cabeça, língua e boca
dormentes e passou 12 dias hospitalizada até a morte 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,
mas, mesmo após retirar as substâncias estranhas do prato, precisou ser internado.
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Fachin: País pode ter episódio
mais grave que o do Capitólio

Juíza do AM envia
caso Bruno e Dom
para a Justiça Federal
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS

O

ministro Edson Fachin, presidente do
TSE (Tribunal Superior Eleitoral), disse que o Brasil
pode ter, nas eleições deste ano,
um episódio ainda mais grave do
que a invasão do Congresso dos
EUA, em 6 de janeiro de 2021.
"Nós poderemos ter um episódio ainda mais agravado do 6 de
janeiro daqui do Capitólio. Nós
entendemos que há seis condições fundamentais para evitar
que isso aconteça no Brasil", disse
Fachin, durante uma conversa no
Wilson Center, em Washington,
na quarta-feira passada. Ele, no
entanto, não detalhou como o caso brasileiro poderia ser pior.
As seis condições citadas pelo
ministro para evitar esta situação
são que a Justiça Eleitoral, a sociedade civil, o Parlamento, as Forças Armadas, a imprensa e a comunidade internacional atuem
para proteger a democracia brasileira, dentro dos papéis que cabem a cada uma delas.

"Se houver a dissolução de um
dos Poderes, o perigo poderá ir
para o outro lado da rua", afirmou, ao comentar a importância
de o Congresso defender o processo eleitoral. "A sociedade brasileira, dia 2 de outubro, colocará
um espelho diante de si. Se almeja a guerra de todos contra todos
ou almeja a democracia e, a partir
daí, faça suas escolhas de modo livre e consciente."
Fachin deu a resposta após ser
questionado sobre como o TSE se
prepara para lidar com um questionamento amplo do resultado
eleitoral, que poderia ser impulsionado por viralização na internet, e com as dúvidas sobre o processo que vem sendo colocadas
pelo presidente Jair Bolsonaro
(PL) e por autoridades das Forças
Armadas.
Militares brasileiros passaram
a questionar o sistema eleitoral
em 2021. Em agosto, Luís Roberto
Barroso, então presidente do TSE,
convidou as Forças Armadas a
participarem da Comissão de
Transparência das Eleições, que

também reúne representantes do
Congresso, da Polícia Federal e de
outras entidades.
Nesta comissão, os militares fizeram 88 questionamentos ao sistema de votação, além de sugestões de mudanças nas regras do
pleito. Quase todas as propostas
foram rejeitadas pelo TSE. Em alguns casos, técnicos do tribunal
apontaram erros de cálculos e
confusões de conceitos na análise
dos militares.
Os questionamentos feitos
pelos militares são usados pelo
presidente Jair Bolsonaro para
reforçar dúvidas sobre o sistema
eleitoral brasileiro, algo que ele
fez diversas vezes ao longo do
mandato.
Bolsonaro disputa a reeleição,
e esses questionamentos podem
ser usados como razão para não
aceitar uma derrota nas urnas, repetindo uma tática usada pelo expresidente Donald Trump nos
EUA, em 2020.
O republicano se recusou a
reconhecer o resultado, pressionou autoridades a mudar núme-

ros e incitou uma turba a defendê-lo. Seus apoiadores invadiram o Congresso em janeiro de
2021 para tentar impedir a confirmação da vitória do presidente Joe Biden. A ação é investigada pelo FBI e por uma comissão
do Congresso.
Na conversa, Fachin lembrou
também que o Brasil está em précampanha eleitoral até 15 de
agosto, e que atos de propaganda
antecipada serão investigados.
"Para agosto, começaremos a
pautar um número expressivo de
representações contra um précandidato que realiza certas locomoções em veículos de duas rodas, com determinadas finalidades", afirmou, em uma referência
velada às motociatas feitas por
Bolsonaro.
Fachin também apontou que
as regras eleitorais não podem
mais ser alteradas para o pleito
deste ano, como determina a
Constituição. Portanto, os questionamentos para tentar procedimentos para a votação de outubro
não fazem sentido.

A juíza responsável pelo
processo sobre o homicídio do
indigenista Bruno Pereira e do
jornalista britânico Dom Phillips, Jacinta Silva dos Santos,
da comarca de Atalaia do Norte (AM), decidiu enviar o caso
para a Justiça Federal.
A magistrada atendeu a um
pedido feito pelo Ministério
Público do Amazonas, que
considerou que o caso é de
competência federal. A ação
tramita sob sigilo.
Segundo ela, o relatório das
investigações feitas pela Polícia Civil e pela Polícia Federal
conclui que a motivação do
crime estaria relacionada com
os direitos indígenas, tema de
responsabilidade da Justiça
Federal.
"Essas informações não
constavam anteriormente nos
autos, o que permitia, portanto, a atuação do Juízo estadual
nesse processo", afirmou a juíza, em nota enviada à imprensa ontem.
A polícia havia solicitado na
quarta-feira passada que con-

vertesse a prisão temporária
dos três investigados em prisão preventiva (sem tempo
determinado), o que deve ser
analisado por um juiz federal.
Ainda há a possibilidade,
no entanto, de a Justiça Federal entender que não é de sua
competência decidir sobre o
tema.
O indigenista Bruno Pereira
e o jornalista britânico Dom
Phillips foram assassinados
em 5 de junho, quando desciam o rio Itaquaí, ao lado da
terra indígena Vale do Javari,
rumo a Atalaia do Norte. Os
suspeitos são pescadores ilegais de pirarucu.
Quase um mês depois, o caso ainda causa comoção em
Atalaia do Norte, que é um
município de pouco mais de
20 mil habitantes no extremo
oeste do Amazonas.
Foram presos suspeitos de
participação no crime até aqui
Amarildo Oliveira, o Pelado,
seu irmão, Oseney da Costa de
Oliveira, e Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da
Dinha, que confessou o crime
em seguida, segundo a polícia.

D O V I D -19

Brasil tem 297 mortes e mais
de 75 mil casos em 24 horas
O Brasil registrou 297 mortes
por Covid e 75.906 casos da
doença ontem. Com isso, o país
chegou a 673.126 vidas perdidas
e a 32.761.045 infectados pelo
Sars-CoV-2 desde o início da
pandemia.
Amapá, Mato Grosso do Sul e
Roraima não registraram óbitos.
A média móvel de mortes é
de 237 por dia, um aumento de
55,92% em relação ao dado de

duas semanas atrás. A média de
infecções chegou a 57.513 por
dia, crescimento de 24,65%.
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
S e cre tarias de S aú de e staduais.
De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde,
nas últimas 24 horas foram aplicadas 109.632 primeiras doses e
131.823 segundas doses. Também foram registradas 1.137 doses únicas e 237.981 de reforço.
Dessa forma, ao todo,
179.343.240 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
167.981.076 pessoas com as
duas doses ou com uma dose da
vacina da Janssen.
Assim, o país já tem 83,48%
da população com a 1ª dose e
78,19% dos brasileiros com as
duas doses ou uma dose da vacina da Janssen.

QUOTA

MPE cobra partidos sobre erros
que inflam negros na Câmara
BILLY BOSS/CÂMARA DOS DEPUTADOS

TAYGUARA RIBEIRO/FOLHAPRESS
O MPE (Ministério Público
Eleitoral) notificou, ontem, os diretórios de todos os partidos políticos no estado de São Paulo e cobrou esclarecimentos sobre erros
nos dados raciais no registro de
candidatos a deputado federal.
Na ação, o MPE solicita que
as legendas retifiquem dados de
parlamentares com mandato
em curso e adotem medidas para evitar a inserção errada de
novos dados.
A ação do órgão ocorre após
reportagem da Folha de S.Paulo
revelar que registros irregulares
inflam o número de negros na Câmara dos Deputados. O caso foi
representado no Ministério Público Eleitoral, com base no texto do
jornal, pela Uneafro Brasil.
A reportagem mostra que ao
menos 38 deputados que se autodeclararam negros (como pretos
ou pardos) na eleição de 2018 teriam dificuldade de passar por
uma banca de heteroidentificação, como as que avaliam se uma
pessoa pode se inscrever como
cotista num vestibular.
Oito deles confirmaram para o
jornal que são brancos e que houve erro no registro da candidatura. Os demais não se manifestaram. Parlamentares negros, como
o deputado Orlando Silva (PC do
B-SP) (foto), avaliam que este número é bem maior.
"Evidente que na Câmara dos
Deputados não tem 124 negros",
afirma. "Na minha impressão de
quem convive ali todo dia, pelo
menos 70% [dos deputados registrados negros] não são."
Segundo o procurador regional eleitoral Paulo Taubemblatt,

que encaminhou o ofício às legendas, a medida é uma recomendação, e as consequências
vão depender do que ocorrer
depois.
"Eu determinei que se aguarde
por 15 dias e que se notificasse o
representante, mas os partidos
não precisam responder. Foram
cientificados e notificados quanto
aos novos efeitos jurídicos da autodeclaração", diz.
Na ação desta quinta, o órgão
cobra que filiados recebam orientação para preencherem adequadamente os dados relacionados à
autodeclaração de cor e raça no
registro realizado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Outra medida solicitada pelo
Ministério Público é que os diretórios orientem sobre as possíveis
consequências de eventual constatação de fraude na autodeclaração de raça e cor submetida à corte eleitoral.
Essa disparidade entre a realidade e os dados oficiais existe

porque a identificação racial
ocorre por autodeclaração. Muitas vezes, contudo, o candidato
não cuida da papelada para se
registrar; isso fica a cargo da burocracia partidária, que pode
cometer erros ao preencher a ficha no TSE.
A autodeclaração também
abre espaço para fraudes em
ações afirmativas.
Em nota, após oficiar os partidos, o Ministério Público Eleitoral
lembra que os dados relacionados a cor e raça dos candidatos terão efeitos jurídicos e econômicos
relevantes a partir das eleições
deste ano.
"Portanto, caso seja constatada fraude na autodeclaração de
raça e cor firmada pelos candidatos ao pleito de 2022, será
possível investigação relativa à
eventual prática de crime de falsidade ideológica eleitoral, sem
prejuízo de compreensão futura
que leve ao ajuizamento de outras modalidades de ações pre-

vistas na legislação eleitoral."
A emenda constitucional
111/2021 estabelece que a partir
deste ano os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos
negros para a Câmara dos Deputados serão contados em dobro
na definição dos valores do fundo
partidário e do fundo eleitoral distribuídos aos partidos políticos.
A medida será válida até 2030 e
leva em conta a autodeclaração
dos candidatos negros (pretos e
pardos).
O tamanho da fatia do fundo
partidário e do fundo eleitoral não
é o único problema decorrente de
distorções na base do TSE. A repartição do dinheiro dentro das
próprias agremiações termina
afetada, já que a lei estabelece distribuição proporcional à quantidade de candidaturas de pessoas
negras e brancas.
Além disso, os dados oficiais
inflados afetam a percepção sobre a representatividade política
de pessoas negras e atrapalham
estudos sobre o tema, dando a
impressão de que a correção dos
desequilíbrios raciais avançou
mais do que a realidade mostra.
Um desses estudos é o "Desigualdade Racial nas Eleições Brasileiras" desenvolvido pelos economistas Sergio Firpo, Michael
França, Alysson Portella e Rafael
Tavares, pesquisadores do Núcleo de Estudos Raciais do Insper.
De acordo com o levantamento, o percentual de negros e de
mulheres entre deputados é muito menor do que seu peso na população em todos os estados.
Como eles trabalharam com
os dados oficiais do TSE que contêm erros nas autodeclarações, a
disparidade deve ser ainda maior.

BRUMADINHO

Fiocruz detecta alta
presença de metais
em moradores
LEONARDO
AUGUSTO/FOLHAPRESS
Às vésperas da marca de três
anos e meio do rompimento da
barragem da Vale em Brumadinho (MG), um estudo feito pela
Fiocruz (Fundação Oswaldo
Cruz) e pela UFRJ (Universidade
Federal do Rio de Janeiro) mostra que a população do município tem níveis de metais no organismo acima dos toleráveis e sofre com doenças respiratórias e
mentais.
A barragem de Córrego do
Feijão, da mineradora, se rompeu em 25 de janeiro de 2019,
matando 270 pessoas. Quatro
ainda não foram localizadas pelo Corpo de Bombeiros, que
mantém as buscas na área atingida pelo rejeito de minério de
ferro que desceu da represa. A
última identificação de vítimas
ocorreu há um mês, em 7 de junho. O estudo da Fiocruz e UFRJ
analisou exames de sangue e urina de moradores de todas as faixas etárias e regiões do município. Ao todo, 3.297 pessoas tiveram amostras observadas, das
quais 217 são crianças, 275 são
adolescentes entre 12 e 17 anos e
2.805 são adultos com mais de 18
anos. O levantamento teve início
em julho do ano passado.
Entre os adolescentes, 52,3%
têm níveis altos de manganês no
sangue. Outros 12,2% foram
diagnosticados com elevação de
chumbo. Houve apontamento
também de mais arsênio do que
o recomendado na urina de
28,9% dos adolescentes.
Em excesso, os três metais
podem provocar graves danos à
saúde. O manganês está relacio-

nado ao mal de Parkinson e
doença de Alzheimer. O chumbo provoca anorexia e distúrbios
mentais. Já o arsênio pode causar câncer e doenças de pele.
Nos adultos, 33,7% têm alta
de arsênio e 37% de manganês.
Em relação às crianças, os resultados mostraram que, em um total de 172 amostras consideradas válidas, em todas foi detectada a presença de pelo menos um
dos metais.
O estudo indicou problemas
também com a respiração da
população da cidade. Entre os
adolescentes, quando perguntados se receberam diagnóstico
médico de doenças crônicas,
12,3% afirmaram que sim para
asma ou bronquite asmática. O
percentual, no entanto, sobe em
relação a adolescentes moradores das duas comunidades diretamente atingidas pela lama.
Parque da Cachoeira, onde
23,8% foram diagnosticados
com uma das duas doenças, e
Córrego do Feijão, com 17,1%
dos adolescentes sofrendo com
um dos dois males.
"Os resultados sobre o diagnóstico médico de doenças crônicas, bem como sobre sinais e
sintomas, demonstram uma elevada carga dessas condições para a população de Brumadinho,
podendo refletir na procura por
serviços de saúde", afirma o pesquisador da Fiocruz Minas, Sérgio Peixoto, coordenador-geral
da pesquisa. Sobre a saúde mental dos moradores do município,
22,5% dos adultos pesquisados
responderam ter recebido diagnóstico de depressão, mais que o
dobro dos 10,2% da população
brasileira,

Nota
BRASILEIRO É PRESO NA INDONÉSIA
COM 2,8 GRAMAS DE MACONHA
Um estudante de medicina brasileiro de 25 anos foi preso ao
desembarcar no Aeroporto de Ngurah Rai, em Bali, na Indonésia,
com 2,8 gramas de maconha na bagagem. A família de Alberto
Sampaio Gressler disse que o jovem usa a droga para fins
medicinais. O Itamaraty informou que acompanha o caso. Gressler
foi preso no dia 28 de junho, na mesma data em que a família
soube do caso, que só foi divulgado na terça-feira passada.
Nascido em Rio Verde, em GO, onde passou boa parte de sua
vida, ele é estudante do quarto ano do curso de medicina da UFPE
(Universidade de Pernambuco) e estava em viagem de férias pela
Ásia desde o dia 13 do mês passado. "É um pesadelo que tem
acontecido com minha família. Desde a infância, ele (Gressler) tem
alterações psiquiátricas, como transtorno e déficit de atenção,
hiperatividade, depressão, ansiedade", disse a irmã do jovem.
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Cardeal Tempesta
Orani João Tempesta, O.Cist
Arcebispo do Rio de Janeiro

Vai e faz a
mesma coisa

C

elebramos, neste domingo, o 15º desse Tempo Comum, um tempo propício de escuta da Palavra de
Deus e para colocarmos o Reino de Deus em prática.
Que as nossas atitudes cotidianas sejam de acordo
com aquilo que condiz ao reino de Deus. Uma das coisas que o Reino de Deus nos pede é servir e cuidar dos
necessitados. Sejamos bons samaritanos com o nosso
próximo e tenhamos pelo próximo a mesma compaixão que Jesus tinha.
Que esta missa de hoje nos ajude a nutrir em nós o
compromisso de sermos bons samaritanos com o nosso próximo, sobretudo, com aqueles que mais sofrem.
Em tempos de pandemia da Covid-19 que ainda vivemos, muitas famílias perderam seus entes queridos,
ou têm alguém doente, desempregado ou ainda que,
infelizmente, sofre com falta de alimento. Muitas são
as pessoas que estão tendo dificuldades para a aquisição do básico para a alimentação e enfrentam, também, os altos preços que prejudicam os mais humildades e os mais pobres. Nesse momento, podemos ser
solidários e bons samaritanos com o próximo, ajudando naquilo que precisam.
Ao participarmos da missa todos os domingos, a Palavra de Deus nos ensina a partilhar o pão com aqueles
que mais sofrem e sermos solidários com o próximo.
Da mesma forma, se partilhamos o pão espiritual na
Igreja, temos que partilhar o pão material com aqueles
que mais precisam. Como família cristã de batizados
que somos, e pertencentes a Jesus, sejamos abertos a
dor do próximo. O Espírito Santo sempre faz novas todas as coisas, por meio desse espírito recebido no batismo, sejamos sacerdotes profetas e reis.
A primeira leitura deste domingo é do livro do Deuteronômio (Dt 30, 10-14). O livro do Deuteronômio é o
livro da lei. Moisés incita ao povo a seguir aos mandamentos e preceitos de Deus. O povo de Israel é conhecido por ser um povo de “cabeça dura”, ou seja, por
vezes seguia os seus próprios caminhos e não aquilo
que Deus lhe prescrevia. Esse povo, algumas vezes, se
revoltava contra Deus, mesmo Ele tendo o libertado
da escravidão que sofria no Egito. Moisés pede ao povo que se converta a Deus de todo o coração e com toda a alma. Esse mandamento está próximo e claro para ser cumprido, basta que ele entre e penetre o coração. Cumprindo esse mandamento, não será difícil
cumprir os demais, sobretudo, o mandamento que
advém desse, que é amar e servir o próximo.
O Salmo responsorial é o 68 (69). O salmista nos
convida a ver as maravilhas realizadas por Deus. Se
somos salvos dos perigos é por graça de Deus, se somos perdoados dos pecados, é por graça de Deus e se
estamos vivos, é também por graça divina. Aquele que
vive na humildade e que ama e serve ao próximo consegue ver as maravilhas de Deus.
A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Colossenses (Cl 1, 15-20). Paulo diz à comunidade que Cristo é a imagem do Deus invisível, por causa d’Ele é que
tudo foi criado. Como está descrito no prólogo de São
João: “O verbo se fez carne e habitou entre nós”. Ele
existe antes do tempo, é a cabeça do corpo, isto é, da
igreja. Nós somos os membros que fazemos dessa
igreja que tem Cristo como cabeça. Por meio d’Ele, os
nossos pecados são perdoados e abre-se para nós as
portas da eternidade.
O Evangelho desse domingo é de Lucas (Lc 10, 25 37). Um mestre da Lei se aproxima de Jesus e querendo pô-Lo em dificuldade pergunta: “Mestre, que devo
fazer para receber em herança a vida eterna?” (Lc
10,25). Jesus pergunta a ele o que está escrito na Lei e
como ele a lê. Ele responde corretamente, dizendo o
que está escrito no livro da lei, amar a Deus de todo o
coração e com todo o entendimento e o próximo como
a si mesmo. Jesus lhe diz que ele respondeu corretamente, mas querendo justificar-se questiona: “E quem
é meu próximo?” (Lc 10,29).
Após essa indagação, Jesus conta a parábola do
bom samaritano. Os samaritanos eram um povo malvisto pelos judeus, eles diziam que eles eram uma raça
impura e que a salvação divina só viria ao povo judeu.
Na parábola do bom samaritano, Jesus conta que um
homem havia caído de seu cavalo após ser assaltado, e
estava caído ferido, quase morto, à beira do caminho.
Um sacerdote e um levita que passavam pelo caminho
viram o homem no chão e seguiram adiante. Um samaritano que estava viajando e passou por ali acudiu o
homem e sentiu compaixão. Cuidou de suas feridas,
fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas.
Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele.
No dia seguinte, pegou duas moedas de prata, entregou ao dono da pensão, recomendando: “Toma
conta dele! Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres
gasto a mais!” (Lc 10,35). Jesus pergunta ao mestre da
Lei: “Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?” Ele respondeu: “Aquele que usou de misericórdia para com Ele.” E
Jesus disse: “Vai e faze a mesma coisa”.
Essa frase que Jesus disse ao mestre da Lei, ao final
do Evangelho, Ele diz a cada um de nós, hoje. Sejamos
misericordiosos com o nosso próximo e tenhamos
compaixão. Não fechemos os olhos aos que mais precisam e partilhemos o que temos com quem mais necessita. Visitemos, também, os doentes e as famílias enlutadas, sendo a presença samaritana de Jesus para essas
pessoas. Lembremos, sempre, somos todos irmãos por
meio do batismo, e pertencemos à família de Deus.
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EUA querem saber
se militares do Brasil
interferem nas eleições
U

ma emenda apresentada ao NDAA, o Orçamento anual de Defesa dos Estados Unidos, pede que
o governo americano investigue
se as Forças Armadas do Brasil
estão interferindo nas eleições.
"Em até 30 dias após a promulgação desta lei, o Secretário
de Estado deve submeter um relatório ao Congresso sobre todas
as ações tomadas pelas Forças
Armadas do Brasil em relação às
eleições presidenciais do país,
marcadas para outubro de 2022",
prevê a emenda 893, incluída na
proposta de lei orçamentária para o ano fiscal de 2023, finalizada
nesta semana.
O documento cita pontos a serem investigados: interferência
na contagem de votos, manipulação para tentar reverter o resultado e participação em campanhas de desinformação para
questionar o sistema eleitoral e
os resultados por meio de protestos, redes sociais ou outros meios
de comunicação.
Caso alguns desses pontos sejam constatados, o Brasil poderia
ser enquadrado na Seção 7.008,
que prevê o fim da assistência de
segurança dos EUA a países em
que haja golpe de Estado ou ataques de militares à democracia, o
que poderia colocar em risco a
condição do Brasil de aliado ex-

tra-Otan, obtida em 2019.
A posição faz do Brasil um
parceiro militar preferencial,
com acesso facilitado à compra
de equipamento militar, alguns a
preço de custo, além de cooperação para treinamento e pesquisas de novas tecnologias.
A emenda 893 foi proposta pelo deputado democrata Tom Malinowski, de Nova Jersey, junto
com os também democratas Albio Sires (Nova Jersey), Joaquín
Castro (Texas), Susan Wild (Pensilvânia), Ilhan Omar (Minnessota) e Hank Johnson (Geórgia). A
proposta, assim como o Orçamento de Defesa, precisa ser
aprovada pelo Congresso, num
processo a ser concluído até outubro, quando começa o ano fiscal.
Militares brasileiros passaram
a questionar o sistema eleitoral
em 2021. Em agosto, Luís Roberto Barroso, então presidente do
TSE, convidou as Forças Armadas a participar da Comissão de
Transparência das Eleições, que
também reúne representantes
do Congresso, da Polícia Federal
e de outras entidades.
Nesta comissão, os militares
fizeram 88 questionamentos ao
sistema de votação, além de sugestões de mudanças nas regras
do pleito. Quase todas as propostas foram rejeitadas pelo TSE. Em
alguns casos, técnicos do tribunal apontaram erros de cálculos
e confusões de conceitos na aná-

lise dos militares.
Os questionamentos feitos
pelos militares são usados pelo
presidente Jair Bolsonaro (PL)
para reforçar dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro, algo
que ele fez diversas vezes ao longo do mandato. Bolsonaro disputa a reeleição, e esses questionamentos podem ser usados como razão para não aceitar uma
derrota nas urnas, repetindo
uma tática usada pelo ex-presidente Donald Trump nos EUA,
em 2020.
O republicano se recusou a reconhecer o resultado, pressionou autoridades a mudar números e incitou uma turba a defendê-lo. Seus apoiadores invadiram o Congresso em janeiro de
2021 para tentar impedir a confirmação da vitória do presidente
Joe Biden. A ação é investigada
pelo FBI e por uma comissão do
Congresso.
"A atenção dos democratas,
inclusive daqueles mais conservadores, vem de uma preocupação real que o que passou nos
Estados Unidos se repita no Brasil com uma tentativa de golpe.
Eles entendem que o risco existe
e não querem que os EUA estejam por trás disso", avalia Juliana Moraes, conselheira de relações institucionais do Washington Brazil Office, entidade que
pesquisa a relação entre os dois
países.

REINO UNIDO

Boris Johnson renuncia
após escalada de crises
Boris Johnson, o primeiroministro do Reino Unido que
ascendeu ao poder por meio de
uma imagem de bufão, com os
cabelos organizadamente desorganizados e gravatas tortas,
renunciou ontem.
Em meio a uma avalanche
de crises e abandonado por
aliados, ele indicou que permanecerá no cargo até que um
novo líder do Partido Conservador seja escolhido -o que deve acontecer nos próximos meses-, ainda que o movimento
seja rechaçado pela oposição
trabalhista e por alguns membros de sua legenda.
"O processo de escolha de
um novo líder deve começar",
disse Boris em frente ao número 10 de Downing Street. "E hoje indiquei um novo gabinete
para governar, assim como eu
farei até a escolha acontecer."
Críticos haviam especulado
que a derrocada aconteceria
antes, mas, resistente, Boris sobreviveu a uma série de crises,
e a saída agora se deve menos a
um caso específico, mas ao
acúmulo das controvérsias.
Do negacionismo diante do
surgimento da Covid à descoberta de que sabia e nada fez
para tirar um hoje acusado de
assédio sexual da tarefa de garantir a disciplina parlamentar
de seu partido, o ex-premiê
deixa o cargo impopular e
constrangido por aliados, como a debandada em série de
seu governo mostra.
Nos últimos dias, dois secretários de peso, Rishi Sunak e
Sajid Javid, das Finanças e de
Saúde, puxaram a fila de renúncias, seguida por mais de
50 membros de sua gestão.
A pressão cresceu na quartafeira, quando um grupo de pessoas próximas a ele, entre as
quais outros ministros, foi até
Downing Street para pedir que
Boris enfim cedesse, encerrando um período de quase três
anos à frente do Reino Unido.
Em seu discurso de renúncia, Boris disse que há uma espécie de instinto de rebanho

5%

06:47 17:35

PREFEITURA

DE OLHO

RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS

15º

poderoso em Londres. "Na política, ninguém é remotamente
indispensável, e nosso sistema
brilhante trará outro líder,
igualmente comprometido em
levar este país adiante em tempos difíceis", seguiu ele, que
também pediu que a população se lembrasse do quão triste
estava por deixar "o melhor
emprego do mundo".
Eleito para entregar o brexit,
a separação dos britânicos da
União Europeia, o conservador
cumpriu a promessa. Também
foi o primeiro líder no mundo a
entregar vacinas contra o coronavírus à população, numa virada que chegou a apagar os
trancos iniciais, quando demorou a decretar lockdown e outras restrições, levando o país a
ser um dos mais atingidos pela
pandemia no continente.
Mas, de todos os rótulos, o
que mais grudou foi o de mentiroso. O "partygate", episódio
no qual vazamentos em série
revelaram festas na sede do governo num momento da Covid
em que os ingleses estavam
proibidos de se reunir em ambientes fechados, deixou explícita a maior crítica feita pela
oposição e até por membros de
seu partido, a de que negava fatos que sempre se revelavam
verdadeiros.
Foram dezenas de comemorações, de festa de Natal a festa
de aniversário -do próprio premiê. Funcionários do gabinete
chegaram a realizar um convescote na véspera do funeral
do príncipe Philip (1921-2021),
o que depois gerou um pedido
de desculpas de Boris à rainha
Elizabeth 2ª.
A fritura também abrigou
uma reforma feita na residência oficial por meio de doação
privada não declarada e até a
acusação de que, durante a retirada do Afeganistão, após a
retomada do poder pelos extremistas do Talibã, seu governo
priorizou o transporte de cães e
gatos em vez do de civis, polêmicas que passaram a ser
acompanhadas de derrotas

eleitorais em redutos tradicionalmente conservadores.
Pouco mais de um mês
atrás, Boris escapou de um voto de desconfiança. Precisava
do apoio de 180 dos 359 parlamentares de sua sigla -obteve
211 votos, mas viu 148 correligionários se posicionarem contra ele, prenunciando uma vitória de Pirro.
Em tese, a conquista garantiria um ano sem que ninguém
pudesse acionar o mecanismo
para derrubá-lo outra vez, mas
bastou uma nova crise para
que especulassem uma revisão
das regras. Só a ameaça de uma
nova votação acabou impulsionando a renúncia.
Nascido em Nova York, Alexander Boris de Pfeffel Johnson, 58, o primeiro-ministro
que levou o brexit a cabo, passou o final da infância e o começo da adolescência em Bruxelas, onde fica a sede da União
Europeia.
SECRETÁRIO DE DEFESA
Com a saída de Boris Johnson, que viu minguar sua base
de apoio, o favorito para sucedê-lo no cargo de primeiro-ministro do Reino Unido é Ben
Wallace, secretário de Defesa,
mostra pesquisa do instituto
YouGov divulgada ontem.
O levantamento ouviu 716
membros do Partido Conservador, ao qual pertence Boris, entre terça-feira e quarta, dias
nos quais o processo de desgaste do governo já havia se intensificado com a debandada
de dezenas parlamentares e alguns ministros importantes.
Cerca de 13% disseram que
votariam em Ben Wallace, enquanto outros 12% afirmaram
qu e a e s co lh a s e r i a P e n n y
Mordaunt, parlamentar que
também chefiou a pasta e hoje
comanda o ministério do Comércio.
Na sequência, estão Rishi
Sunak, que renunciou ao cargo de ministro das Finanças,
co m 1 0 %, e a ch a n ce le r Li z
Truss (8%).

SP cancela
carnaval de
julho por falta
de patrocínio
MARIANA
ZYLBERKAN/FOLHAPRESS
O prefeito de São Paulo,
Ricardo Nunes (MDB), cancelou ontem o carnaval de
rua previsto para ocorrer nos
dias 16 e 17 deste mês. O motivo é a falta de empresas interessadas em patrocinar a
festa, segundo nota oficial.
A administração afirmou
que lançou edital em 17 de
junho com lance mínimo de
R$ 10 milhões, mas nenhuma
empresa se apresentou. Novo
pregão foi aberto com lance
mais baixo, a partir de R$ 6
milhões, porém o prazo se
encerrou ontem sem empresas interessadas.
Na manhã de ontem, Nunes já havia sinalizado que a
programação seria suspensa
caso o edital do patrocínio fosse encerrado sem empresas
interessadas, como ocorreu
na primeira rodada. O certame se encerrou às 11h desta
quinta sem participantes.
"Se por acaso não teve patrocinador, existe uma possibilidade de ter emenda de alguns vereadores, e a prefeitura não teria como fazer qualquer objeção. E, não havendo
nenhuma dessas opções, a
prefeitura não vai usar recurso público para fazer o Carnaval de rua neste momento fora de época", disse o prefeito.
Em reunião com os organizadores de blocos em abril,
quando foi apresentado o
Carnaval em julho, a secretária de Cultura, Aline Torres,
declarou que os desfiles
ocorreriam independentemente de a prefeitura conseguir patrocínio ou não. "Está
definido que vai ter (o carnaval em julho)", afirmou.
Ao ser questionada sobre
a possibilidade de nenhuma
empresa patrocinar, a secretária disse "ser muito difícil
alguém não patrocinar".
"Caso não haja esse patrocinador, o que a gente acha
muito difícil, a probabilidade
é que o prefeito busque recursos próprios para fazer",
disse a secretária.
A secretaria de Cultura foi
procurada para comentar o
assunto, mas não respondeu
até a publicação deste texto.
Diante do impasse, parte
dos blocos desistiu de participar do Carnaval em julho.
Entre eles, estão cordões que
costumam arrastar multidões, como Minhoqueens,
Galo da Madrugada, o Meu
Santo é Pop, Domingo Ela
Não Vai e o Bloco da Mama.
A secretaria de Cultura
afirmou que será formada
uma comissão representativa
com os blocos de rua para organizar o Carnaval de rua do
próximo ano.

SANTA IFIGÊNIA

Lojistas
protestam
contra fluxo da
cracolândia
Lojistas da região da Santa
Ifigênia, no centro de São
Paulo, protestaram na manhã desta quinta-feira contra
a concentração de usuários
da cracolândia na área, conhecida pela venda produtos
eletroeletrônicos.
Às 9h, cerca de 100 comerciantes se reuniram em um
cruzamento da rua Santa Ifigênia com rua dos Gusmões.
Escoltados por quatro policiais militares, o grupo observava a peregrinação dos
usuários, que vinham, em
sua maioria, da rua dos Gusmões, onde o fluxo -nome
dado para a concentração de
dependentes- se instalou
desde a última terça-feira.

