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SHINZO ABE

Ex-premiê do Japão é morto a tiros
a posse de armas. O hospital para onde Abe foi levado
informou que o ex-premiê morreu às 17h03, no horário
local (5h03, em Brasília), mais de cinco horas após ele
ter sido baleado. Um médico disse que Abe sangrou até
a morte, devido a dois ferimentos profundos, um deles

O ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe morreu
nesta sexta-feira, aos 67 anos, depois de ter sido baleado
durante um evento de campanha na região de Nara. O
ataque contra Abe ocorreu durante um comício para as
eleições do Senado, apesar das rígidas leis no país contra

TRANSPORTE

no lado direito do pescoço. Ele não tinha sinais vitais
quando deu entrada no hospital. De acordo com uma
fonte do PLD (Partido Liberal Democrata), o ex-primeiro-ministro Abe morreu em um hospital na cidade de
Kashihara, na região de Nara. PÁGINA 4

IBGE

Rio quer ligar
aeroportos
pela Baía de
Guanabara

Inflação sobe 0,67% puxada por
alimentação e planos de saúde

A disputa pelos passageiros
dos aeroportos Santos Dumont
e Tom Jobim (Galeão) tem mobilizado esforços em diferentes
sentidos pelo governo do Rio
de Janeiro. Enquanto a Secretaria Estadual de Turismo executa um estudo para propor a
ligação entre os aeroportos via
Baía de Guanabara com serviços de barcas, a Casa Civil concentra o trabalho para a concessão conjunta dos terminais
ocorrer ainda em 2023. O projeto de interesse turístico da
pasta considera envolver a Barcas S/A, uma concessionária
estadual, e usar as estações já
existentes na Praça XV, no centro, e em Cocotá, no bairro da
Ilha do Governador, para criar
a linha de barcas Santos Dumont-Galeão. PÁGINA 4

IBGE

Puxado por preços mais altos da alimentação
fora de casa e dos planos de saúde, o índice oficial de inflação do país subiu 0,67% em junho,
informou nesta sexta-feira o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O resultado
mostra uma aceleração do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), já que, em maio, o
avanço havia sido menos intenso (0,47%). A variação de 0,67% é a maior para junho desde 2018.
À época, o índice havia subido 1,26%, após os
impactos econômicos da greve dos caminhoneiros. A alta de 0,67% em junho deste ano foi influenciada pelo aumento nos preços dos alimentos para consumo fora do domicílio (1,26%),
com destaques para a refeição (0,95%) e o lanche
(2,21%), apontou Pedro Kislanov (foto), gerente
da pesquisa do IPCA. PÁGINA 2

Inflação para famílias com
renda mais baixa é de 0,62%
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC), que mede a inflação para famílias com renda de até cinco salários mínimos, ficou em 0,62%
em junho deste ano, percentual acima dos observados em maio (0,45%) e em junho do ano passado
(0,6%). Segundo dados divulgados nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o INPC acumula
5,61% no ano e 11,92% em 12 meses. Em junho, o
INPC ficou abaixo do IPCA, que foi de 0,67%.

SÃO PAULO

Filha acusa exvice-presidente
do PL de
abuso sexual

C ORRUPÇÃO

NO

P LANALTO
FABIO RODRIGUES POZZEBOM/ABRASIL

O ex-vice-presidente estadual
do PL (Partido Liberal) em São
Paulo José Renato da Silva, 71, é
investigado pela Polícia Civil por
supostos abusos sexuais cometidos contra a sua filha e duas netas. A apuração teve início em
abril deste ano. Os abusos foram
relatados em uma rede social por
sua filha, a secretária de Administração da Prefeitura de Suzano (SP), Cintia Renata Lira da Silva, 48. Segundo ela, o pai já foi indiciado pela polícia pelos crimes.
A SSP (Secretaria de Segurança
Pública) disse que o caso citado é
investigado pela Delegacia de
Defesa da Mulher de Suzano, por
meio de inquérito policial, que
tramita sob segredo de Justiça. O
advogado Denis Souza do Nascimento, defensor de Silva, afirmou que a investigação está em
andamento. PÁGINA 3

Casa Civil pressinou
MEC para receber
pastor Arilton Moura
A Presidência da República solicitou oficialmente ao MEC (Ministério da Educação) que recebesse um dos pastores ligados ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e suspeitos de atuar em um esquema de
corrupção no governo e ainda cobrou retorno da pasta sobre as providências adotadas sobre o caso. O pedido de reunião ao MEC e a cobrança do Planalto sobre os encaminhamentos estão em email obtido pela Folha. A mensagem, de janeiro de 2021, partiu do gabinete
do então ministro da Casa Civil, general Walter Braga Netto (foto),
cotado para vice na chapa à reeleição de Bolsonaro. Em 7 de janeiro
do ano passado, o gabinete de Braga Netto encaminhou ao MEC por
email uma solicitação de audiência em nome do pastor Arilton Moura para que a pasta avaliasse a "pertinência em atender". PÁGINA 3
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R$ 3,7053 IPCA
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0,66% BM&F/grama
EURO Comercial
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Dólar cai para R$ 5,26
e tem primeira queda
semanal desde maio

Inflação oficial sobe
para 0,67% em junho

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

Em mais um dia de alívio
no mercado financeiro, o dólar caiu para abaixo de R$ 5,30
e teve o primeiro recuo semanal desde maio. A bolsa de valores terminou o dia em baixa,
mas registrou a segunda semana seguida de ganhos.
O dólar comercial encerrou
esta sexta-feira vendido a R$
5,268, com queda de R$ 0,077
(-1,44%). A cotação chegou a
abrir em leve alta, mas passou
a despencar logo após a abertura do mercado norte-americano, encerrando próxima do
valor mínimo do dia.

Com o desempenho desta
sexta, o dólar acumula queda
0,99% na semana, após chegar
a R$ 5,46 na última quarta-feira. A divisa sobe 0,63% em julho, mas cai 5,52% em 2022.
No mercado de ações, o dia
foi marcado pela volatilidade.
O Índice Bovespa, fechou aos
100.299 pontos, com recuo de
0,44%. O indicador iniciou o
dia em alta, mas inverteu o movimento no decorrer da sessão
e passou a cair, pressionado
por ações de mineradoras e de
siderúrgicas. Apesar da queda
de hoje, a bolsa ganhou 1,35%
na semana e continuou acima
dos 100 mil pontos.

MAIO

Pesquisa aponta avanço
industrial em 11estados
CRISTINA INDIO DO
BRASIL/ABRASIL
A produção industrial de 11
dos 15 locais investigados pela
Pesquisa Industrial Mensal
(PIM Regional) cresceu em
maio, quando o índice nacional avançou 0,3%. De acordo
com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
que divulgou hoje (8) os resultados, as maiores altas ocorreram no Amazonas (6,6%) e em
Mato Grosso (4,6%).
Ceará (3,2%), Goiás (3,2%),
Espírito Santo (2,8%), Santa
Catarina (1,6%) e Rio Grande
do Sul (0,7%) também registraram avanços acima da média
nacional (0,3%).
O principal destaque, no
entanto, foi o Paraná, com elevação de 3,5%. Segundo o analista da pesquisa, Bernardo Almeida, depois de cair 4,1% em
abril, o Paraná foi a maior influência positiva sobre o resultado nacional em maio.
“Com o resultado, o estado
consegue quase eliminar a
perda no mês anterior. O setor
de alimentos foi o que mais influenciou o resultado do Paraná, seguido de máquinas e
equipamentos, outro setor
bastante importante na indústria do estado”, informou Almeida. Para ele, houve um “espalhamento” de resultados
positivos em maio.

O Pará, com taxa negativa
de 13,2%, teve o recuo mais
elevado, causado pelo baixo
desempenho do setor extrativo, que concentra a maior parte da atividade industrial do
estado. “Este é o resultado negativo mais intenso para o estado desde março de 2020,
quando atingiu a taxa de 16%”, afirmou o analista.
Os estados do Rio de Janeiro
e de Pernambuco também tiveram taxas negativas em
maio: -4,1% e -2,4%, respectivamente.
Conforme a PIM Regional, a
segunda maior influência sobre o resultado nacional é da
indústria do Amazonas com
crescimento de 6,6%, o maior
em termos absolutos. Segundo
o IBGE, a alta de maio elimina
a perda de 0,1% de abril. “Os
destaques foram a indústria de
equipamentos de informática,
produtos eletrônicos e ópticos
e o setor de bebidas, que influenciaram o crescimento da
produção industrial amazonense.”
Com variação positiva de
0,3%, São Paulo foi a terceira
maior influência, acompanhando o percentual do índice
nacional. Para Almeida, o crescimento, considerado tímido,
teve como influência positiva
os setores de veículos automotores e de máquinas e equipamentos.

PLATAFORMA

Twitter processará Musk
por ‘desistir’ de compra
Após o empresário Elon
Musk informar que quer desistir
de comprar o Twitter, o presidente do conselho administrativo da plataforma, Bret Taylor, se
pronunciou na noite desta sextafeira, dizendo que a rede vai entrar com uma ação contra Musk,
exigindo que ele cumpra sua palavra e termine a aquisição por
US$ 44 bilhões.
"O Conselho do Twitter está
comprometido em fechar a transação no preço e nos termos
acordados com o sr. Musk, e planeja entrar com uma ação legal
para fazer cumprir o acordo. Estamos confiantes que prevaleceremos no tribunal de Delaware",

escreveu Taylor. Em carta registrada na SEC (a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), a
equipe jurídica de Musk alegou
que a desistência tem relação
com a falta de clareza nas informações solicitadas por Musk ao
Twitter, e que isso seria uma
quebra de contrato.
"Por quase dois meses, o sr.
Musk solicitou dados e informações necessárias para 'fazer uma
avaliação' independente da prevalência de contas falsas ou de
spam na plataforma", diz o documento assinado pela equipe
jurídica do empresário. "O Twitter falhou ou se recusou a fornecer as informações".

P

uxado por preços mais
altos da alimentação fora de casa e dos planos
de saúde, o índice oficial de inflação do país subiu 0,67% em
junho, informou nesta sexta-feira o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística).
O resultado mostra uma aceleração do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), já
que, em maio, o avanço havia sido menos intenso (0,47%).
A variação de 0,67% é a maior
para junho desde 2018. À época,
o índice havia subido 1,26%,
após os impactos econômicos
da greve dos caminhoneiros.
Apesar da aceleração, o novo
resultado veio abaixo das expectativas do mercado financeiro.
Na mediana, analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam alta de 0,71% em junho.
Com a entrada dos dados, a
inflação chegou a 11,89% no
acumulado de 12 meses. É o nível mais intenso desde abril deste ano (12,13%). Nessa base de
comparação, a alta havia sido de
11,73% até maio.
O IPCA acumulado está em
dois dígitos, acima de 10%, há 10
meses. Ou seja, desde setembro
do ano passado.
Uma sequência tão longa não
ocorria desde o intervalo de
2002 a 2003. À época, o índice ficou em dois dígitos por 13 me-

ses consecutivos, de novembro
de 2002 a novembro de 2003.
REFEIÇÕES E PLANOS
A alta de 0,67% em junho deste
ano foi influenciada pelo aumento nos preços dos alimentos para
consumo fora do domicílio
(1,26%), com destaques para a refeição (0,95%) e o lanche (2,21%),
apontou Pedro Kislanov, gerente
da pesquisa do IPCA.
"Nos últimos meses, esses
itens não acompanharam a alta
de alimentos nos domicílios, como a cenoura e o tomate, e ficaram estáveis", afirmou.
"Assim como outros serviços
que tiveram a demanda reprimida na pandemia, há também
uma retomada na busca pela refeição fora de casa. Isso é refletido nos preços", completou.
Outro fator que influenciou o
resultado de junho foi o aumento nos planos de saúde (2,99%).
A alta veio após a ANS (Agência
Nacional de Saúde Suplementar) autorizar reajuste nesses
serviços.
Os planos responderam pelo
maior impacto individual (0,10
ponto percentual) do IPCA do
mês passado. Assim, impulsionaram a alta de 1,24% no grupo
de saúde e cuidados pessoais.
TODOS OS GRUPOS
Mais oito segmentos de produtos e serviços integram a pesquisa do IBGE. Todos subiram

em junho.
A maior variação foi verificada no grupo vestuário: 1,67%. Já
o principal impacto (0,17 ponto
percentual) veio de alimentação e bebidas. A alta foi de
0,80%, puxada pelo consumo
fora dos lares.
Também dentro de alimentação e bebidas, os alimentos para
consumo no domicílio subiram
0,63%. O leite longa vida disparou 10,72% em meio a uma pressão nos custos de produção.
O feijão-carioca, por sua vez,
avançou 9,74%. Segundo o IBGE, o clima adverso prejudicou
plantações na largada do ano, o
que afetou a oferta do produto e
os preços finais.
No sentido contrário, outros
alimentos tradicionais dentro
dos domicílios recuaram em junho. Os preços da cenoura, que
já haviam caído em maio (24,07%), baixaram 23,36%. O
produto, contudo, ainda acumulou disparada de 83,99% em
12 meses.
Cebola (-7,06%), batata-inglesa (-3,47%) e tomate (-2,70%)
também recuaram.
GASOLINA CAI
O grupo de transportes subiu
0,57% no mês passado. O dado
sinaliza uma desaceleração
frente a maio (1,34%). A perda
de fôlego foi impactada pela baixa de 1,2% nos combustíveis.
Os preços da gasolina, item

de maior peso individual no IPCA, caíram 0,72% em junho, enquanto o etanol recuou 6,41%. O
óleo diesel, por outro lado, subiu 3,82%.
Conforme Pedro Kislanov,
gerente da pesquisa, a baixa dos
combustíveis pode ter refletido
os efeitos iniciais dos cortes de
tributos anunciados recentemente.
Nesse sentido, ele lembrou
que São Paulo e Goiás confirmaram redução de alíquotas de
ICMS na reta final de junho.
LUZ RECUA
No grupo habitação, os preços avançaram 0,41% em junho.
Houve reflexos dos reajustes das
taxas de água e esgoto (2,17%)
em parte das regiões. A energia
elétrica, por outro lado, caiu
1,07%, menos do que em maio (7,95%).
"Vale destacar que a inflação começou a capturar os
efeitos do PLP [Projeto de Lei
Complementar] 18, que reduziu ICMS de combustíveis e
energia", disse em relatório o
economista Luis Menon, da
gestora Garde.
Segundo ele, é possível projetar uma deflação -queda de preços- para o IPCA em julho, associada aos cortes do imposto em
mais estados. Menon prevê recuo de 0,82% no índice de inflação deste mês.

MONTADORAS

Anfavea aponta queda de 4,8%
nas vendas de veículos em junho
LUDMILLA SOUZA/ABRASIL
A Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) anunciou nesta
sexta-feira, em São Paulo, que,
em junho deste ano, foram vendidos 178,1 mil autoveículos
(carros, comerciais leves, caminhões e ônibus), o que representa uma queda de 4,8% em
comparação a maio. Na comparação com junho do ano passado, a retração foi de 2,4%.
Já as exportações de automóveis registraram alta de 2,7% em
junho com relação ao mês anterior, com a venda de 47,3 mil
veículos para fora do país. Com
relação a junho de 2021, a alta
foi de 41,2%, quando foram exportadas 33,5 mil unidades. No
primeiro semestre de 2022, o

acumulado de vendas ficou em
23%, totalizando a exportação
de 246,3 mil veículos.
Houve retração na produção
de veículos em junho, com queda de 1,1 %% com relação ao último maio. Segundo o balanço
divulgado pela Anfavea, foram
fabricadas 203,6 mil unidades
em junho, enquanto a produção
em junho do ano passado ficou
em 167,5 mil veículos. No acumulado do primeiro semestre, a
queda na produção foi de 5% em
comparação com o mesmo período do ano passado.
“A crise global dos semicondutores vem se prolongando
mais do que esperávamos em
janeiro, em função de novos fatores como a guerra na Ucrânia
e os lockdowns na China causados pela nova onda de covid-19,

que afetam o fornecimento de
insumos e a logística global”, explicou o presidente da Anfavea,
Márcio de Lima Leite.
EMPREGOS
O nível de emprego na indústria automobilística teve alta de
0,7% em junho na comparação
com maio. Só em junho foram
criadas 705 vagas, somando
1.488 desde o início do ano.
Consideradas as vagas de máquinas autopropulsadas, foram
2.700 novas vagas, que representam cerca de 27 mil empregos diretos e indiretos para a cadeia automotiva.
“Em meio a tantas paralisações por falta de componentes,
essas contratações revelam a resiliência das empresas do setor e
uma aposta na recuperação do

mercado”, afirmou o presidente
da Afavea.
PREVISÃO
A Anfavea revisou as projeções para o fechamento de
2022. A entidade informou que
considerou as restrições de
produção e a elevação da inflação e dos juros no Brasil, assim
como as restrições ao acesso de
crédito.
Para a produção, a nova expectativa é de fechar o ano com
2,34 milhões de unidades, alta
de 4,1% sobre 2021. Para vendas
internas, espera-se chegar a 2,14
milhões de autoveículos licenciados, crescimento de 1%. Já a
expectativa para exportação é de
460 mil unidades embarcadas
até o fim do ano, alta de 22,2%
na comparação com 2021.

2022

CNI eleva para 1,4% projeção de crescimento do PIB
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL
A melhoria do mercado de trabalho e o aumento da demanda
do setor de serviços fizeram a
Confederação Nacional da Indústria (CNI) elevar a projeção de
crescimento da economia neste
ano. Segundo o Informe Conjuntural do 2º Trimestre, divulgado
nesta sexta-feira pela entidade, a
estimativa passou de 0,9% em
abril para 1,4% em julho.
No fim do ano passado, a CNI
tinha projetado crescimento de
1,2%. No entanto, a guerra na

Ucrânia e os lockdowns na China
levaram a instituição a reduzir a
previsão para 0,9% há três meses. As previsões foram baseadas
no desempenho da economia no
primeiro trimestre. No entanto,
o gerente executivo de Economia da CNI, Mário Sérgio Telles,
diz que os dados do segundo trimestre, disponíveis até o momento, permitem esperar a continuidade do desempenho.
De acordo com a CNI, a recuperação do mercado de trabalho
continua, com o emprego formal em elevação desde 2020,

com 97,5 milhões de pessoas
ocupadas. Apesar da inflação
elevada, o rendimento médio
real também está crescendo. Esses dados fizeram a entidade reduzir, de 12,9% para 10,8%, a expectativa da taxa média de desemprego em 2022. A previsão
de crescimento da massa salarial real (acima da inflação) subiu de 1,4% para 1,6% neste ano.
SETORES
Em relação aos setores da
economia, a CNI também revisou para cima as projeções do

Produto Interno Bruto (PIB) de
alguns segmentos. Para os serviços, a previsão de crescimento
aumentou de 1,2% para 1,8%,
impulsionada pela normalização pós-pandemia.
Em relação à indústria, a estimativa passou de queda de 0,2%
para alta de 0,2% em 2022. Segundo a entidade, o setor industrial
registrou altas moderadas na
produção no primeiro trimestre,
com maior dinamismo em indústrias ligadas ao processamento de
commodities (bens primários
com cotação internacional).
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Casa Civil ‘pressinou’ MEC
para receber pastor Arilton
CONSTANÇA REZENDE, PAULO
SALDAÑA E RENATO
MACHADO/FOLHAPRESS

A

Presidência da República solicitou oficialmente ao MEC (Ministério da Educação) que recebesse um dos pastores ligados ao
presidente Jair Bolsonaro (PL) e
suspeitos de atuar em um esquema de corrupção no governo
e ainda cobrou retorno da pasta
sobre as providências adotadas
sobre o caso.
O pedido de reunião ao MEC
e a cobrança do Planalto sobre
os encaminhamentos estão em
email obtido pela Folha. A mensagem, de janeiro de 2021, partiu
do gabinete do então ministro da
Casa Civil, general Walter Braga
Netto, cotado para vice na chapa
à reeleição de Bolsonaro.
Em 7 de janeiro do ano passado, o gabinete de Braga Netto
encaminhou ao MEC por email
uma solicitação de audiência em
nome do pastor Arilton Moura
para que a pasta avaliasse a "pertinência em atender". O texto
ainda cobra retorno sobre as
"providências adotadas por esse
ministério".
Questionados, MEC e o exministro não responderam.
A Casa Civil afirmou, em nota
do fim da tarde desta sexta-feira,
que recebe inúmeros pedidos de
reuniões e que o encaminhamento do email ao MEC "não
configura qualquer orientação
para que determinado órgão
atenda à solicitação".
As mensagens reforçam as
suspeitas de respaldo do Planalto para a atuação dos pastores,
peças centrais no balcão de negócios do MEC. Em áudio revelado pela Folha em março, o
agora ex-ministro da Educação
Milton Ribeiro disse que priorizava pedidos dos pastores sob
orientação de Bolsonaro.
Os pastores Arilton Moura e
Gilmar Santos negociavam, desde o início de 2021, a liberação
de recursos federais da Educação com prefeitos, mesmo sem
cargo no governo.
Ambos foram presos em 22 de
junho, assim como Milton Ribeiro, um ex-assessor do MEC e o
genro de Arilton -todos acabaram soltos no dia seguinte.
A Polícia Federal apura o escândalo e, na Justiça, o caso foi
submetido para o STF (Supremo
Tribunal Federal) após indícios
de que Bolsonaro haveria interferido nas investigações e avisado seu ex-ministro da possibilidade de operação contra ele.
De acordo com as mensagens

obtidas pela Folha, a assessora
dos pastores, Nely Carneiro da
Veiga Jardim, pede -em email
para Casa Civil às 9h47 do dia 7
de janeiro de 2021- "uma audiência com Gen. Braga Netto".
A assessora dos religiosos insiste, em nova mensagem às
15h13 do mesmo dia, alegando
que Arilton tinha um voo já reservado.
Nely atuava como assessora
dos pastores e também foi alvo
de mandados de busca e
apreensão da operação Acesso
Pago da PF, que prendeu o grupo. Além de cuidar da agenda
dos religiosos, ela abordava prefeitos em nome dos pastores, segundo relatos.
A Casa Civil, por sua vez, encaminha ao MEC, às 17h40,
mensagem para que o MEC avalie a possibilidade de receber o
pastor. O título da mensagem é:
"DERIVAÇÃO: Pastor Arilton
Moura, Assessor do Presidente
das Igrejas Evangélicas Cristo
para Todos". O presidente da
instituição é o pastor Gilmar
Santos.
A mensagem saiu do endereço "agendacasacivil@presidencia.gov.br", sob assinatura da
Coordenação de Agenda/ Gabinete do Ministro-Chefe da Casa
Civil da Presidência da República". O email foi enviado para "gabinetedoministro@mec.gov.br".
Não há informações se Arilton esteve no MEC ou na Casa
Civil no dia 7 de janeiro de 2021.
Após essa data, ele volta ao
MEC outras quatro vezes no
mesmo mês de janeiro, sendo
que, no dia 13, já havia presença
de vários prefeitos. Os pastores
foram 127 vezes ao MEC e ao
FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).
Até 7 de janeiro do ano passado, o pastor já havia sido recebido no MEC em cinco ocasiões,
inclusive em 6 de janeiro, dia anterior ao email da Casa Civil. A
primeira visita foi em 10 de setembro, dois meses após Milton
Ribeiro assumir o cargo.
A frequência dos dois pastores no Planalto, no entanto, remonta aos primeiros meses do
mandato de Bolsonaro. Há registros de 45 entradas no Planalto, sendo que a primeira visita ocorreu em 16 de janeiro
de 2019.
O pastor Arilton esteve 30 dias
no Palácio Planalto entre 2019 e
fevereiro de 2022. Entretanto,
somente cinco visitas dele no local ocorreram após 7 de janeiro
de 2021, data do email em que a
Casa Civil busca intermediar o
encontro no MEC.

Em 10 de fevereiro de 2021, os
religiosos organizaram uma
agenda no MEC com a presença
de cerca de 40 prefeitos. O protagonismo dos pastores na organização desse encontro dentro do
MEC foi confirmada à CGU
(Controladoria-Geral da União)
pela então chefe do cerimonial
do MEC.
Bolsonaro compareceu a esse
encontro com os pastores no ministério. A interlocutores o pastor Arilton diz que foi ele quem
convidou o presidente para essa
agenda sob a promessa de que
reuniria um número considerável de prefeitos -o que foi atendido por Bolsonaro.
Pessoa de confiança de Bolsonaro, Braga Neto respondeu pela
Casa Civil entre fevereiro de
2020 e março de 2021, quando
assumiu o Ministério da Defesa.
Ele deixou a pasta em março
deste ano sob a expectativa de
ser o vice de Bolsonaro nas próximas eleições.
O escândalo do MEC envolvendo os pastores abriu uma crise no governo meses antes da
eleição que Bolsonaro tenta se
reeleger. O episódio fez com que
o presidente mudasse o discurso
de que não há corrupção no governo.
Uma CPI para investigar o
balcão de negócios do MEC foi
instalada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSDMG) nesta semana. Mas, após
pressão do governo e acordo
com líderes partidários, foi combinado que os trabalhos só começam após as eleições.
O líder da oposição e autor do
requerimento da CPI do MEC,
senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP), ingressou na tarde
desta sexta com pedido no STF
para que Braga Netto seja ouvido
nas investigações. "Os fatos são
gravíssimos e merecem investigação célere e a devida punição", diz o documento.
"Cada dia que passa fica mais
claro por que não querem instalar de imediato a CPI do MEC",
publicou o senador no Twitter.
A organização de eventos do
MEC com a presença do ministro é parte importante das investigações.
Foi a partir das tratativas de
um encontro em Nova Odessa
(SP), em 21 de agosto, que houve
a identificação de pagamentos
de R$ 67 mil para o grupo dos
pastores, incluindo uma transferência de R$ 20 mil para o ex-assessor do MEC Luciano de Freitas Musse.
Musse era do grupo dos pastores antes de ser nomeado por

Ribeiro, em abril de 2021. Isso
ocorreu porque o MEC não conseguiu nomear o próprio Arilton,
como a Folha revelou.
Ao menos 9 eventos foram organizados pelos pastores, sendo
no ministério e o restante em outras cidades. A PF indica que o
agora ex-ministro "conferia
prestígio da administração pública à atuação dos pastores".
A presença de Bolsonaro no
encontro de fevereiro de 2021
fortaleceu essa imagem, segundo relatos de dois prefeitos presentes no encontro, sob anonimato.
O relatório da CGU sobre o
caso indica que servidores da
Educação teriam alertado Ribeiro sobre a atuação dos religiosos.
A chefe da assessoria de agenda
do gabinete do MEC, Mychelle
Braga, disse que "nenhuma pessoa ou outra autoridade esteve
naquelas dependências com a
frequência do pastor Arilton".
No áudio revelado pela Folha
e que levou à sua queda da pasta, Milton Ribeiro fala também
em pedidos de apoio e que eles
seriam destinados para a igreja.
Prefeitos relataram pedidos de
propina até em barras de ouro. A
atuação dos pastores junto ao
MEC foi revelada anteriormente
pelo jornal O Estado de S. Paulo.
Um empresário que participou do encontro em Nova Odessa (SP), e que denunciou o assédio dos pastores, disse que Arilton pediu R$ 100 mil a título de
"doação missionária". Dessa tratativa é que foram transferidos
R$ 67 mil para Musse, Helder
Bartolomeu e Wesley Costa de
Jesus, genros de Arilton e Gilmar, respectivamente.
Ao se defender das denúncias, Milton Ribeiro diz que ele
próprio determinou o encaminhamento à CGU de denúncia
sobre Arilton vinda deste empresário, em agosto de 2021. Ele
também disse ter se afastado do
pastor, o que não confere com a
agenda pública.
Além disso, houve a venda de
carro entre Ribeiro e Arilton em
fevereiro de 2021. A negociação
é citada como suspeita nas investigações.
O episódio também representou uma modulação no discurso de Bolsonaro a respeito de
Milton Ribeiro, que também é
pastor e, por isso, foi escolhido
para o cargo como forma de aceno à vase religiosa que apoia o
governo.
Após dizer que "botava a cara
no fogo" por Ribeiro, Bolsonaro
declarou que o ex-ministro é que
deveria responder por seus atos.

SÃO PAULO

Ex-vice-presidente estadual do PL é
acusado pela filha de abuso sexual
PAULO EDUARDO
DIAS/FOLHAPRESS
O ex-vice-presidente estadual do PL (Partido Liberal) em
São Paulo José Renato da Silva,
71, é investigado pela Polícia Civil por supostos abusos sexuais
cometidos contra a sua filha e
duas netas. A apuração teve início em abril deste ano.
Os abusos foram relatados
em uma rede social por sua filha, a secretária de Administração da Prefeitura de Suzano
(SP), Cintia Renata Lira da Silva,
48. Segundo ela, o pai já foi indiciado pela polícia pelos crimes.
A SSP (Secretaria de Segurança Pública) disse que o caso
citado é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de
Suzano, por meio de inquérito
policial, que tramita sob segredo de Justiça.
Procurado, o advogado Denis
Souza do Nascimento, defensor
de Silva, afirmou que a investigação está em andamento, e que

"não existe culpa formada". "O
inquérito está sob segredo de
Justiça para preservar a todos,
portanto, no momento, não podemos passar maiores detalhes
sobre o conteúdo do inquérito".
Cintia publicou em seu Instagram dez imagens em que relata
a situação ocorrida com ela e
com suas filhas. Sob o título "A
Verdade", ela citou ter escondido o abuso sofrido por ela por 42
anos.
"Depois de pensar, pensar e
pensar, percebi que é o necessário a se fazer. Quando eu tinha
seis anos de idade, meu pai me
convidou para tomar banho
com ele. Esse banho mudou o
resto de minha vida", diz trecho
da primeira parte da publicação.
Conforme o relato de Cintia,
após o abuso, ela diz ter apagado da memória sete anos de sua
vida, uma grande parte de sua
infância. "Era como se eu tivesse
dormido com 6 anos e acordado
com 13 anos. Não tenho lembranças desse período; nem
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boas e nem ruins."
Ainda segundo ela, mesmo
sem tocar no assunto, o abuso a
assombrava todos os dias. "Uma
angústia constante tomou conta
do meu peito, e um desconforto
na presença dele fazia parte da
minha rotina." Cintia afirma na
publicação fingir que estava tudo bem.
Mas, ainda segundo seu relato, resolveu romper o silêncio ao
ter conhecimento de que suas filhas haviam sofrido abuso semelhante. Ao saber da situação,
ela narra ter sido o pior dia de
sua vida, algo pior do que o abuso que havia sofrido quando
criança, e tomado a coragem em
denunciar como mãe, o que não
havia tido como filha.
Quando dos abusos, suas filhas tinham seis e sete anos.
"Elas continuaram sendo abusadas pelos 9 anos seguintes.
Crianças sendo acariciadas
por quem deveria protegê-las.
Sendo obrigadas a acariciá-lo
também."

Na parte final do texto, Cintia
diz que o tempo de casulo de
sua família se esgotou. "A sensação de tirar um peso das costas é
muito intensa. A cada dia que
conseguimos enfrentar mais
uma batalha e superar, serve de
mais força para continuarmos e
ficarmos bem. É muito importante que esse tema não seja
ofuscado."
À reportagem, Cintia afirmou
que o propósito da postagem foi
atingido. "Dezenas de mulheres
já enviaram seus depoimentos
no privado relatando que também foram vítimas de abuso e se
sentem mais encorajadas com o
relato."
O pai da secretária é um homem influente na política. Ele
possui várias menções e fotos
nas redes sociais do PL -antes,
partido PR (Partido da República). Em sua página no LinkedIn,
Jose Renato da Silva publicou
ser o presidente nacional do
Muda Brasil, sigla que não saiu
do papel.

PERDIDAS

Dispersão aumenta
apoio a ações violentas
na cracolândia
MARIANA
ZYLBERKAN/FOLHAPRESS
A dispersão de usuários de
drogas por diferentes pontos do
centro de São Paulo provoca
conflitos com a população e eleva o apoio à repressão da polícia, aumentando a violência na
região, afirmam especialistas.
Antes concentrada no entorno da praça Júlio Prestes, a cracolândia se espalhou por um
perímetro estimado atualmente
em 20 quadras no centro da capital, após ação policial que
desmantelou há dois meses a
aglomeração de usuários de
drogas e traficantes na praça
Princesa Isabel.
Essa disseminação ampliou
o impacto social causado pela
cracolândia, segundo o advogado Giordano Magri, pesquisador do Núcleo de Estudos da
Burocracia da Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGVSP). "A estratégia de espalhar o
fluxo é equivocada porque não
tem um objetivo final definido,
apenas acirra a tensão social já
latente", diz. Fluxo é o nome dado para a concentração de
usuários de drogas.
O antropólogo Mauricio Fiore, pesquisador do Cebrap
(Centro Brasileiro de Análise e
Planejamento), tem opinião parecida: "A dinâmica de espalhar
a cracolândia faz com que a polícia tenha mais adesão da população diante de repressões
violentas".
O estudioso se refere ao episódio registrado nesta semana
em que comerciantes da região
da Santa Ifigênia afugentaram a
paus e pedras a aglomeração
que se instalou nas ruas comerciais e saqueou estabelecimentos comerciais, na última quarta-feira.
Vídeos gravados com câmeras de celular mostraram funcionários dos estabelecimentos
comemorando a dispersão após
alguns dependentes terem sido
atingidos. No dia seguinte, lojistas organizaram um protesto
pedindo mais segurança.
Atos semelhantes, porém
sem violência, foram articulados por moradores do bairro
Campos Elíseos.
"Os enfrentamentos nas ruas
do centro geram uma reação
popular maior, algo que não
existia quando a cracolândia estava constituída em uma área já
degradada da cidade", diz Fiore.
Alan Fernandes, coronel da
reserva da Polícia Militar e
membro do Fórum Brasileiro
de Segurança Pública, prevê
mais conflitos como reação à
tentativa dos usuários de drogas
de se fixarem em um novo local.
"Estava cada um no seu quadrado e, agora, outras áreas com
maior poder econômico estão
tendo que lidar com o problema", diz.
Para Fernandes, as operações policiais não se sustentam
a longo prazo, sendo necessárias outras ações. "A polícia executa e prende. Os órgãos municipais têm que ter estratégias
mais robustas para dar guarida
a essa população."
Apesar de a dispersão da cracolândia ter se intensificado
após a operação de maio, pon-

tos isolados de dependentes
químicos pelo centro têm sido
vistos com mais frequência desde o início de 2020, quando prefeitura fechou os centros de
acolhida no entorno da praça
Júlio Prestes, onde estava a cracolândia.
Usuários que passavam as
noites e recebiam refeições nesses equipamentos –podendo
ser encaminhados para tratamento– montaram barracas na
praça Princesa Isabel, a poucos
quarteirões dali. "O vínculo
com os serviços de assistência
social e de saúde deixou de existir, o que abriu espaço para a dinâmica de flutuar por outros lugares", diz Magri.
O desmonte da estrutura voltada aos usuários foi estimulado
pela mudança do perfil da população na região, avalia o pesquisador. Os terrenos onde ficavam os contêineres da prefeitura deram lugar a conjuntos residenciais e, mais recentemente,
ao hospital estadual Pérola
Byington, que vai receber pacientes a partir do próximo mês.
O trabalho do Redenção,
programa anticrack da prefeitura, passou para endereços distantes do fluxo. Os centros de
acolhimento temporário ficam,
pelo menos, a 3,6 quilômetros
das aglomerações de dependentes químicos.
Conforme os frequentadores
evoluem no tratamento, são
mandados para endereços de
longa permanência ainda mais
distantes, nos bairros de Ermelino Matarazzo (zona leste),
Brasilândia (zona norte) e Heliópolis (zona sul).
Dessa forma, segundo Magri, a única presença do poder
público na cracolândia passou a
ser a polícia e a GCM (Guarda
Civil Metropolitana).
As gestões do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e do governador Rodrigo Garcia (PSDB) defendem a estratégia de dispersão da cracolândia como uma
forma de desarticular o tráfico
de drogas e, assim, impedir o
abastecimento de entorpecentes na região central.
De acordo com a Polícia Civil, as sucessivas ações da operação Caronte sufocaram o tráfico de drogas na cracolândia ao
prender traficantes e fechar hotéis que serviam de ponto de
apoio ao crime organizado.
O tráfico de drogas, porém,
continua no centro da cidade
porque tem uma dinâmica própria. "Se um traficante é preso,
tem uma fila atrás dele pronto
para assumir o posto", diz Fernandes.
O delegado Roberto Monteiro, da 1ª Delegacia Seccional do
Centro, afirma que a dinâmica
do fluxo é tão arraigada que novas aglomerações se formam
rapidamente após cada operação para prender traficantes e
apreender drogas. "Basta um
traficante montar a mesa com a
droga e já se forma um novo fluxo", diz.
Além dos caixotes onde as
pedras de crack são expostas e
vendidas, na cracolândia objetos dos mais variados tipos são
comercializados, como cigarros, frutas, pães, roupas, bebidas alcoólicas.

Nota
MÁRCIO FRANÇA ALEGA DEFESA DA DEMOCRACIA
AO JUSTIFICAR DESISTÊNCIA E APOIO A HADDAD
O ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) anunciou na
tarde desta sexta-feira que não irá mais disputar o Governo de
São Paulo nas eleições de outubro. Em vídeo publicado nas redes
sociais, França alegou a defesa da democracia ao justificar
desistência de concorrer ao Palácio dos Bandeirantes e declarou
apoio ao ex-prefeito Fernando Haddad (PT). "Há tempos atrás eu
prometi, foi muito difícil, mas me comprometi que quem estivesse
na frente nas pesquisas poderia ser o candidato do nosso campo
político. E aqui tem palavra, você sabe disso. É por isso que eu
decidi apoiar agora a candidatura do Fernando Haddad”, disse.

Sábado, domingo e segunda-feira, 9, 10 e 11 de julho de 2022
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A disputa pelos passageiros
dos aeroportos Santos Dumont
e Tom Jobim (Galeão) tem mobilizado esforços em diferentes
sentidos pelo governo do Rio
de Janeiro.
Enquanto a Secretaria Estadual de Turismo executa um
estudo para propor a ligação
entre os aeroportos via Baía de
Guanabara com serviços de
barcas, a Casa Civil concentra o
trabalho para a concessão conjunta dos terminais ocorrer
ainda em 2023.
O projeto de interesse turístico da pasta considera envolver a Barcas S/A, uma concessionária estadual, e usar as estações já existentes na Praça
XV, no centro, e em Cocotá, no
bairro da Ilha do Governador,
para criar a linha de barcas
Santos Dumont-Galeão.
A intenção é permitir deslocamentos em torno de 20 minutos, sem enfrentar o fluxo do
trânsito da Linha Vermelha.
Hoje o tempo médio da ligação
Praça XV a Cocotá é de 55 minutos, com três viagens ida e
volta por dia apenas durante a
semana.
"A ligação aquaviária, que já
existe, inclusive com píers, será
feita entre os dois aeroportos.
Estamos no estudo preliminar
para a partir daí transformar
em projeto, ver a parte legal e
depois a concessão dessa linha. O que vamos fazer é colocar o turista em um ambiente
nobre da cidade, que é a baía
de Guanabara", disse o secretário Estadual de Turismo, Sávio
Neves, durante um evento da
ACRJ (Associação Comercial
do Rio de Janeiro).
O estudo ainda está em fase
preliminar, mas as vantagens
do serviço têm sido amplamente defendidas pelo secretário em eventos.
Em nota, a pasta informou
que após "a conclusão do estudo de interesse turístico, ainda
sem prazo, e após o laudo de
viabilidade, estabelecer ação
integrada junto à Secretaria de
Estado de Transportes e demais instituições envolvidas".
Procurada, a CCR Barcas,
que opera o serviço aquaviário
atualmente, informou que desconhece a iniciativa da pasta.
A empresa do Grupo CCR
assumiu o controle acionário
da Concessionária Barcas S/A
em julho de 2012 por meio da
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Rio prepara estudo
para ligar aeroportos
por barcas
GABRIELA DA
CUNHA/FOLHAPRESS

INVERNO: Sol com poucas nuvens.
Manhã
À noite o céu fica nublado, não chove.

aquisição de 80% das ações. A
concessionária das Barcas tem
contrato com o estado até 2023.
O tema da interligação entre
os dois terminais voltou a ganhar visibilidade no ano passado, em meio às discussões sobre a privatização do Santos
Dumont.
A execução de uma linha de
metrô ou de VLT (Veículo Leve
sobre Trilhos) ligando um ponto central do Rio ao Galeão, como forma de tentar evitar o esvaziamento do aeroporto internacional, chegou a ser cogitada
pelo então secretário-executivo-adjunto do Ministério da
Infraestrutura, Felipe Queiroz.
A ideia seria realizar o projeto com investimento cruzado
entre governo federal e estadual, usando recursos da outorga do SDU -então prevista
para ocorrer na 7ª rodada de
concessões, agendada para o
próximo dia 18 de agosto.
O serviço seria uma saída
para conferir competitividade
ao Tom Jobim sem, necessariamente, ter de limitar o número
de voos e destinos a partir do
Santos Dumont.
Com a separação do SDU
dos demais blocos de aeroportos, a discussão não avançou.
Na avaliação da Casa Civil
do Rio, os aspectos relacionados à infraestrutura são importantes, porém, secundários para tornar os aeroportos atrativos para a iniciativa privada.
"A discussão de modais é
acessória ao ponto principal
que é vocação de cada aeroporto, como eles se complementam e a importância que têm
para a economia. A questão de
acesso por barcas ou metrô não
é um ponto decisivo para garantir o equilíbrio e a viabilidade dos aeroportos, ainda que
possa ser importante no futuro,
mas de maneira complementar", avalia o secretário da Casa
Civil, Nicola Miccione.
Para ele, o modelo de concessão do novo edital para o
leilão do bloco, composto pelos dois aeroportos, precisa garantir que as vocações individuais sejam respeitadas, sem
que haja sobreposição de competências. O desfecho do destino dos terminais deve ser mais
rápido do que o previsto inicialmente.
Não só a licitação, mas também a assinatura do contrato
para a concessão conjunta deve ocorrer ainda em 2023, segundo Miccione.

Shinzo Abe, ex-premiê do
Japão, é assassinado a tiros
O

ex-primeiro-ministro
do Japão Shinzo Abe
morreu nesta sextafeira, aos 67 anos, depois de ter
sido baleado durante um evento
de campanha na região de Nara.
O ataque contra Abe ocorreu
durante um comício para as
eleições do Senado, apesar das
rígidas leis no país contra a posse de armas.
O hospital para onde Abe foi
levado informou que o ex-premiê
morreu às 17h03, no horário local
(5h03, em Brasília), mais de cinco
horas após ele ter sido baleado.
Um médico disse que Abe sangrou até a morte, devido a dois ferimentos profundos, um deles no
lado direito do pescoço. Ele não
tinha sinais vitais quando deu entrada no hospital.
De acordo com uma fonte do
PLD (Partido Liberal Democrata), o ex-primeiro-ministro Abe
morreu em um hospital na cidade de Kashihara, na região de Nara, onde estava recebendo tratamento médico.
Segundo o porta-voz do governo japonês, Hirokazu Matsuno,
os tiros foram disparados pouco
antes do meio-dia, no horário local, e o atirador foi detido.
Abe foi levado inconsciente ao
hospital e teve uma parada cardiorrespiratória -o que, no Japão,

indica a ausência de sinais de vida
e geralmente precede um atestado de óbito oficial. Segundo informações da emissora, citando fontes policiais, um homem de cerca
de 40 anos foi desarmado e preso
por tentativa de homicídio.
A polícia identificou Tetsuya
Yamagami como o suspeito de
matar o ex-premiê. Segundo o
jornal Wall Street Journal, a imprensa japonesa noticia que ele
afirmou aos policiais que não tinha rancor político contra o exchefe de Estado.
Um porta-voz da polícia disse
que Yamagami, que tem 41 anos,
foi preso às 11h32, horário local,
por suspeita de tentativa de homicídio. O Ministério da Defesa
disse que uma pessoa com o
mesmo nome do morador de Nara integrou a Marinha japonesa,
conhecida como Autodefesa Marítima, de 2002 a 2005.
De acordo com o jornal norteamericano, a arma usada no ataque é de "algum tipo", disse o
porta-voz da polícia, indicando
que parecia ser um dispositivo
improvisado.
REPERCUSSÃO
O presidente da França, Emmanuel Macron, disse estar "profundamente chocado com o ataque hediondo" contra o ex-pri-

meiro-ministro japonês.
"A França está ao lado do povo
japonês", acrescentou Macron
em um tuíte, dirigindo seus "pensamentos à família e entes queridos de um grande primeiro-ministro".
O secretário-geral da Otan
(Organização do Tratado do
Atlântico Norte), Jens Stoltenberg, também se disse "profundamente chocado com o ataque
hediondo ao ex-premiê enquanto se dirigia aos eleitores".
"Meus pensamentos vão para
ele e sua família. A Otan está com
o povo de nosso parceiro próximo, o Japão, e seu primeiro-ministro Fumio Kishida", tuitou.
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, expressou tristeza e preocupação
com o caso. Abe era tido como
um aliado de Washington. "Este é
um momento muito, muito triste", declarou Blinken à imprensa
durante a reunião do G20 em Bali.
O primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, classificou o ato
como "abjeto".
A TRAJETÓRIA
Vítima do ataque, Shinzo Abe
bateu recordes como o primeiroministro mais longevo do Japão,
resistindo a vários escândalos político-financeiros.

Abe tinha 52 anos quando assumiu o cargo de primeiro-ministro em 2006 e se tornou a
pessoa mais jovem a ocupar a
posição.
Ele era considerado um símbolo de mudança e juventude,
mas também apresentava o pedigree de um político de terceira geração, preparado desde cedo para
exercer o poder dentro de uma família conservadora de elite.
Seu primeiro mandato foi turbulento, marcado por escândalos
e disputas, e terminou com sua
renúncia abrupta após um ano.
Inicialmente ele declarou que
renunciou por motivos políticos,
mas depois admitiu que tinha um
problema de saúde, que mais tarde foi diagnosticado como colite
ulcerativa. A condição exigiu meses de tratamento, superado graças a um novo medicamento, segundo Abe.
Recuperado, ele voltou a ser
candidato e retornou ao cargo de
primeiro-ministro como um salvador do país em dezembro de
2012. Sua vitória encerrou um período turbulento em que os primeiros-ministros se sucediam ao
ritmo de até um por ano.
Afetado pelos efeitos do tsunami em 2011 e o desastre nuclear
de Fukushima, o Japão encontrou em Abe uma mão confiável.

Nota
BIDEN ASSINA DECRETO PARA AMPLIAR ACESSO A
ABORTO E PROTEÇÃO A DADOS DE MULHERES
O presidente Joe Biden assinou nesta sexta-feira um decreto que
prevê a criação de novas medidas para facilitar o acesso das
mulheres ao aborto e protegê-las de punições. O pacote de ações
inclui apoio para clínicas de atendimento às mulheres, ampliação
do acesso a remédios e da proteção de dados pessoais de quem
busca o procedimento. Antes de assinar a ordem executiva, o
presidente fez ataques à decisão da Suprema Corte. "Esta não foi
uma decisão guiada pela Constituição. Foi um exercício de puro
poder político", discursou. Ele apontou que várias leis defendem
o direito das mulheres ao acesso à saúde e à privacidade, mas
que isso não foi considerado pelos juízes. O presidente também
fez críticas aos estados. "Na semana passada, foi relatado que
uma garota de dez anos, vítima de estupro, foi forçada a viajar
para outro estado para encerrar a gravidez e, talvez, salvar sua
vida. Alguém acredita que uma garota de dez anos deve ser

forçada a ter um filho de um estuprador? Não consigo pensar em
nada tão extremo quanto isso", afirmou, em tom de revolta. O
anúncio ocorre duas semanas depois de a Suprema Corte
derrubar o direito constitucional ao aborto, o que permite aos
estados proibir ou cercear o acesso legal à prática. O país
caminha para um cenário de divisão, em que o aborto deve ser
proibido em cerca de metade dos estados e liberado na outra
metade. O decreto desta sexta determina uma série de ações a
serem adotadas, mas a implantação ainda será definida pelas
agências federais.

