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Light vai à
Justiça para
adiar revisão
de tarifas

Inadimplência bate recorde
com 66,6 milhões de pessoas
Em um cenário de juros e inflação rodando em níveis elevados no
país, e com uma atividade econômica com dificuldades para engatar,
as pessoas com as contas em atraso têm alcançado patamares recordes. Dados do Indicador Serasa Experian de Inadimplência do Consumidor divulgados ontem mostram que o Brasil bateu o recorde
com 66,6 milhões de inadimplentes em maio, o maior número desde

ORÇAMENTO
WALDEMIR BARRETO/ AGENCIA SENADO

A Light, distribuidora de
energia da capital fluminense,
tenta na Justiça adiar a data da
revisão extraordinária de suas
tarifas de energia elétrica e luz
com o uso de créditos tributários. O tema será discutido hoje
na reunião de diretoria da
Aneel (Agência Nacional de
Energia Elétrica). Na sexta-feira
passada, a Light tentou conseguir uma liminar (decisão provisória e antecipada), via mandado de segurança, para evitar
a revisão tarifária extraordinária nesta data, mas teve o pedido negado. Segundo a Folha de
S.Paulo apurou, a empresa busca nova alternativa judicial,
além de defender o seu argumento durante a reunião. Essa
redução extraordinária está
prevista na lei 14.385. PÁGINA 4

COMBUSTÍVEIS

o início da série histórica, em 2016. Ainda segundo os dados da Serasa, na comparação com maio de 2021, houve um acréscimo de 4 milhões de nomes negativados. No balanço de resultados referente ao
primeiro trimestre do ano, os grandes bancos já haviam sido unânimes em sinalizar que um aumento da inadimplência dos clientes era
esperado para o restante do ano. PÁGINA 2

Centrão quer
emendas
do relator
a todo custo
A sessão do Congresso para votar a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) foi suspensa ontem por falta de acordo sobre a obrigatoriedade
de pagamento de emendas de relator, em meio a pressão de partidos do
centro e do centrão para manter o dispositivo no texto. Durante a sessão, o relator, senador Marcos Do Val (Podemos-ES) (foto), anunciou
que suprimiria o dispositivo. A decisão gerou reação de congressistas,
que pediram mais tempo para negociar a mudança. Sem acordo, a reunião foi suspensa. A previsão é que seja retomada na manhã de hoje. A
pressão para manter o dispositivo vem de partidos como União Brasil e
de legendas do centrão, como Republicanos. PÁGINA 3
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Gasolina e
diesel baixam
menos que
o esperado
Mesmo com a redução do
ICMS (Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços) sobre
os combustíveis, o preço da gasolina e do diesel baixaram menos
do que o esperado pelo governo
Jair Bolsonaro (PL) até o momento. Nas duas últimas semanas, o preço médio do diesel comum registrou queda de apenas
R$ 0,05, de acordo com dados da
ANP (Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis). A previsão do Ministério de Minas e
Energia era que o combustível
caísse R$ 0,13. Apesar de a gasolina comum ter registrado o menor preço do ano, a queda também ficou aquém do esperado
pelo governo. A previsão era que
a redução fosse de R$ 1,55. Até a
semana encerrada sábado, a
queda real foi de R$ 0,90. PÁGINA 2
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Para derrotar Bolsonaro logo no 1
turno, Anitta declara voto em Lula

INSTAGRAN

O ex-presidente Lula reagiu ao apoio da cantora Anitta (foto) à sua pré-candidatura, ontem. "Vamos juntos envolver o Brasil!", disse Lula nas redes sociais. A resposta do petista, poucos minutos após a declaração de apoio de
Anitta, faz referência a "Envolver", hit da carioca que se tornou a música mais ouvida do Spotify no mundo. "Não
sou petista e nunca fui. Mas este ano estou com Lula e quem quiser minha ajuda pra fazer ele bombar aqui na internet, TikTok, Twitter, Instagram é só me pedir que estando ao meu alcance e não sendo contra lei eleitoral eu farei", escreveu Anitta nas redes sociais. "A partir deste momento eu sou Lulalá (no) primeiro turno. PÁGINA 3

Pandemia de
Covid reduz
expectativa de
vida global
A pandemia de coronavírus
causou uma alteração demográfica que havia quase cinco décadas não era observada: a expectativa média de vida no mundo
caiu. Enquanto em 2019 a expectativa era de 72,8 anos, no
ano passado foi de 71, mostra
relatório da ONU lançado ontem. A cifra crescia de maneira
ininterrupta desde 1972, até ser
confrontada pelo excesso de
mortes durante a crise sanitária.
A boa notícia é que os países devem recuperar as tendências de
longevidade entre este ano e
2025, a depender, entre outras
coisas, das cifras de cobertura
vacinal. Trata-se da primeira
edição do relatório World Population Prospects divulgada desde 2019 e, portanto, traz estimativas inéditas. PÁGINA 4

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: -1,07% / 98.212,46 / -2.076,48 / Volume: 16.439.766.834 / Quantidade: 3.115.813
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B3 ON NM

10.77

−5.86

−0.67

B3 ON NM

10.77

−5.86

−0.67

FTSE 100
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DAX 30

12.832,44 -1,40

7.48 −11.79
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11.372,598 -2,26
3.471,06 -0,98
5.996,3 -0,61

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(15/6)
Poupança 3
(12/7)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
13,25% 0,34
OURO
0,66% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,3947

0,59% (jun.) EURO turismo
0,67% (jun.) Compra: 5,4316
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 11/jul Compra: 5,3471
DÓLAR comercial
R$ 294,60 Compra: 5,3699
DÓLAR turismo
Venda: 5,3953 Compra: 5,3914

Venda: 5,6116
Venda: 5,3477
Venda: 5,3705
Venda: 5,5714
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Nervosismo externo faz
dólar subir a R$ 5,37;
Bolsa despenca 2,07%

Inadimplência bate recorde
com 66,6 milhões de pessoas

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

A trégua no mercado financeiro durou pouco. Após alguns dias de alívio, o dólar voltou a subir ontem, pressionado pelo nervosismo externo. A
Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa) caiu mais de 2% e
voltou a ficar abaixo dos 100
mil pontos.
O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,371,
com valorização de R$ 0,103
(+1,96%). A cotação operou
em alta durante toda a sessão,
mas intensificou a subida perto do fim das negociações, fechando próxima da máxima
do dia.
Com o desempenho de on-

tem, a moeda norte-americana acumula alta de 2,6% em
julho. Em 2022, a divisa cai
3,68%.
O dia também foi tenso no
mercado de ações. Pressionado pela queda das commodities (bens primários com cotação internacional), o índice
Ibovespa fechou aos 98.212
pontos, com recuo de 2,07%.
Nesta segunda, os receios
de que a economia norteamericana entre em recessão
voltaram a pesar no mercado
internacional, empurrando o
dólar para cima e as bolsas de
todo o planeta para baixo. Outros fatores externos contribuíram para o pessimismo
global.

BC/F O C U S

Mercado financeiro
prevê inflação de
7,67% para este ano
PEDRO PEDUZZI/ABRASIL
Pela segunda semana seguida, o mercado financeiro reduz a expectativa de inflação
para 2022. De acordo com o
Boletim Focus, divulgado ontem pelo Banco Central, o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) deste ano deverá ficar em 7,67%. Há uma semana, esse percentual estava
em 7,96%; e há quatro semanas, em 8,5%.
O Boletim Focus é uma publicação semanal que reúne a
projeção de cerca de 100 instituições do mercado para os
principais indicadores econômicos do país. Para 2023, a expectativa de inflação subiu de
5,01% (previsão divulgada na
semana passada) para 5,09%. É
a 14ª alta seguida.
Há quatro semanas o IPCA
estava em 4,7%. Já para 2024, a
projeção de inflação aumentou, passando de 3,25% para
3,3%. Para 2025, a projeção inflacionária se mantém estável
há 52 semanas, em 3%.
PIB
Com relação ao Produto Interno Bruto (PIB, a soma dos
bens e dos serviços produzidos
no país), o Boletim Focus desta
semana aumentou de 1,51%
(projeção divulgada na semana passada) para 1,59% a previsão de crescimento. Há quatro semanas, o cálculo estava
em 1,42%.
O PIB estimado para 2023 ficou estável na comparação
com a semana passada, 0,5%.
Há quatro semanas, estava em
0,55%.
Para 2024, a estimativa
apresentada ontem é de 1,8%,
ante o 1,81% projetado na semana anterior. Há quatro semanas, o percentual de crescimento era de 2%. Para 2025, a
previsão para o PIB se mantém
estável em 2% há 35 semanas.

TAXA DE JUROS
O mercado financeiro manteve estável em 13,75% ao ano
a estimativa para a taxa básica
de juros, a Selic, de 2022. Há
quatro semanas, a previsão era
de 13,25% ao ano para o fechamento do ano.
Também se manteve estável a previsão da Selic para
2023, na comparação com o
número apresentado há uma
semana, de 10,5% ao ano. Há
quatro semanas, a previsão era
de fechar 2023 com uma taxa
de 10% ao ano.
Para 2024 a previsão é de
uma Selic em 8% ao ano. Na
semana passada estava previsto que a taxa fecharia em 7,75%
ao ano, em 2023; e há quatro
semanas o valor era de 7,5% ao
ano - o mesmo percentual previsto para 2025.
DÓLAR
A estimativa para a cotação
do dólar ao final do ano apresentou alta na comparação
com a semana passada, passando de R$ 5,09 para R$ 5,13.
Há quatro semanas, a previsão
era de que a moeda norteamericana fecharia o ano com
uma cotação de R$5,01.
De acordo com o Focus, o
dólar fechará 2023 cotado a R$
5,10 – o mesmo valor da semana
anterior. Há quatro semanas, a
expectativa era de que a moeda
apresentaria a cotação de R$
5,05 ao final do próximo ano.
O boletim projeta, para
2024, uma cotação de R$ 5,06,
ante aos R$ 5,07 projetados como cotação há uma semana; e
aos R$ 5,03 projetados há quatro semanas para o final daquele ano.
Para 2025, a estimativa é de
uma cotação de R$ 5,15 para a
moeda norte-americana, mesmo valor visto no boletim da
semana passada. Há quatro semanas, a cotação projetada estava em R$ 5,13.

As publicações legais de sua empresa com o melhor
preço em um jornal de qualidade
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E

m um cenário de juros e
inflação rodando em níveis elevados no país, e
com uma atividade econômica
com dificuldades para engatar,
as pessoas com as contas em
atraso têm alcançado patamares recordes.
Dados do Indicador Serasa
Experian de Inadimplência do
Consumidor divulgados ontem
mostram que o Brasil bateu o recorde com 66,6 milhões de ina-

dimplentes em maio, o maior
número desde o início da série
histórica, em 2016.
Ainda segundo os dados da
Serasa, na comparação com maio
de 2021, houve um acréscimo de
4 milhões de nomes negativados.
No balanço de resultados referente ao primeiro trimestre do
ano, os grandes bancos já haviam sido unânimes em sinalizar que um aumento da inadimplência dos clientes era esperado para o restante do ano.
Segundo o economista da Se-

rasa Experian, Luiz Rabi, apesar
do aumento da inadimplência
ser esperado, é possível melhorar
a situação. "Os consumidores
precisam continuar se organizando financeiramente e utilizando ferramentas disponíveis,
como o saque do FGTS, para tentar tirar o nome do vermelho."
Bancos e cartões lideram volume de dívidas negativadas A
análise setorial da Serasa registrou ainda que o maior volume
de dívidas negativadas está no
segmento de bancos e cartões,

com 28,2% do total.
Em seguida estão as contas
básicas como água, luz e gás,
agrupadas na área de "utilities",
com 22,7%. Em terceiro lugar, ficam os setores de varejo e financeiras, com 12,5% cada um.
Na quebra regional entre os
Estados brasileiros, São Paulo
concentra o maior número de
inadimplentes (15,6 milhões),
seguido pelo Rio de Janeiro (6,7
milhões), Minas Gerais (6,3 milhões), Bahia (4,1 milhões) e Paraná (3,5 milhões).

NOVO PRONAMPE

Governo pode elevar garantia de
para manter interesse de bancos
NATHALIA GARCIA/FOLHAPRESS

O

governo Jair Bolsonaro (PL) ainda estuda o percentual máximo de cobertura de inadimplência do novo Pronampe
(Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte). O limite máximo pode passar de 20% para
30% a depender da velocidade
da concessão de crédito e do interesse dos bancos. O início das
operações está previsto para
ocorrer até 31 de julho.
O governo entende que, com
a inclusão de empréstimos para
MEIs (microempreendedores
individuais), talvez seja necessário recalibrar o teto de cobertura e espera ter uma perspectiva mais clara do cenário em dois
ou três meses após o início das
concessões. A tendência, contudo, é manter a cobertura da garantia em 20%, segundo fontes
do governo.
Na nova fase do Pronampe, se
mantidos os 20% do quanto da
carteira é coberto pelo fundo ga-

rantidor, o governo projeta alavancar até R$ 65 bilhões em novos empréstimos. O valor é superior aos R$ 50 bilhões estimados inicialmente, dada a expectativa de que R$ 13 bilhões usados como garantia em financiamentos passados voltem a ser
disponibilizados para novos empréstimos neste ano e em 2023.
No entanto, a linha será operacionalizada em um momento
de alta nas taxas de juros e elevação da inadimplência, o que
pode deflagrar maior cautela
dos bancos. Por isso, o governo
pode acabar elevando a taxa de
cobertura da garantia a 30% -o
que acabaria, como consequência, reduzindo o volume total de
novos financiamentos.
O Pronampe foi criado em
2020 para apoiar micro e pequenas empresas afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Inicialmente temporário, o programa tornou-se permanente e virou uma das apostas do governo
Bolsonaro para estimular a economia. Na nova fase, passou a
incluir os MEIs (Microempreen-

dedores Individuais).
A crise causada pela pandemia de Covid-19 empurrou muitos brasileiros para o empreendedorismo e, desde então, o número de MEIs continua crescendo. A modalidade é responsável
por 57,4% dos negócios ativos no
Brasil, além de representar 79%
das empresas abertas no primeiro quadrimestre deste ano.
No Pronampe, os bancos oferecem crédito aos empreendedores em melhores condições,
com taxas de juros mais baixas e
exigindo menos garantias e contrapartidas. No novo programa,
a taxa de juros anual máxima será igual à taxa Selic (atualmente
em 13,25% ao ano), acrescida de
6%. Isso significa juros de
19,25% ao ano.
O crédito concedido no programa será de até 30% da receita
bruta anual da empresa calculada com base no exercício anterior ao da contratação. Para empresas com menos de um ano de
funcionamento, o limite do empréstimo será de até 50% do capital social ou de até 30% de 12

vezes a média da sua receita
bruta mensal apurada desde o
início das atividades, em função
do que for mais vantajoso.
A renovação do Pronampe
está inserida em um novo programa de crédito voltado aos pequenos negócios, chamado Crédito Brasil Empreendedor, que
promete injetar cerca de R$ 87
bilhões em financiamentos até
2024. Ele também inclui o Peac
(Programa Emergencial de
Acesso a Crédito).
MEIs, micro, pequenas e médias empresas com faturamento
de até R$ 300 milhões ao ano poderão acessar a linha. No caso
do Peac, a taxa de juros média
praticada pelos bancos será de
1,75% ao mês (21% ao ano).
No Peac, os níveis de garantia
variam conforme o porte da empresa. Foi estipulado o limite máximo de 30% para cobertura de
inadimplência para os MEIs e microempresas, 10% para pequenas
empresas e 7% para empresas de
médio porte. O governo prevê
que o programa também entre
em operação até o fim de julho.

COMBUSTÍVEIS

Após redução do ICMS, queda do
preço do diesel e da gasolina ‘flopou’
Mesmo com a redução do
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
sobre os combustíveis, o preço
da gasolina e do diesel baixaram
menos do que o esperado pelo
governo Jair Bolsonaro (PL) até
o momento.
Nas duas últimas semanas, o
preço médio do diesel comum
registrou queda de apenas R$
0,05, de acordo com dados da
ANP (Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis). A

AGORA

previsão do Ministério de Minas
e Energia era que o combustível
caísse R$ 0,13.
Apesar de a gasolina comum
ter registrado o menor preço do
ano, a queda também ficou
aquém do esperado pelo governo. A previsão era que a redução
fosse de R$ 1,55. Até a semana
encerrada no último sábado, a
queda real foi de R$ 0,90.
O único combustível que bateu a meta estabelecida pela pasta foi o etanol, que baixou de R$

5,87 a R$ 4,52 (-R$ 0,35). A expectativa era que descesse R$ 0,31.
Há três semanas, o presidente
Bolsonaro sancionou projeto que
fixa teto de 17% para o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte coletivo. Governadores preveem uma crise fiscal em 2023
com a redução das alíquotas.
A crise no preço dos combustíveis é um ponto de pressão no
governo de Bolsonaro, tanto pela rejeição popular que o proble-

ma causa quanto por tensões internas. O momento também
ocorre em ano eleitoral, no qual
ele irá pleitear a reeleição.
O chefe do Executivo atribui a
culpa da elevação, principalmente, à Petrobras e aos governadores estaduais. Governadores, no entanto, culpam Bolsonaro pelo aumento dos preços e
lembram que, no fim de 2021,
congelaram o ICMS, e os preços
dos combustíveis continuaram
subindo mesmo assim.

PAGARÁ ALUGUEL

Petrobras conclui venda da Gaspetro para Compass
A Petrobras finalizou ontem a
venda de 51% da Petrobras Gás
S.A. (Gaspetro) para a Compass
Gás e Energia S.A. A transação foi
concluída pelo valor de R$ 2,097
bilhões integralmente quitados
ontem.

A operação está alinhada com
o termo de compromisso assinado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade),
em julho de 2019, para promoção
de concorrência no setor de gás
natural no Brasil, bem como à es-

tratégia de gestão do portfólio e à
melhoria de alocação do capital
da companhia, visando à maximização de valor e maior retorno à
sociedade. A Gaspetro é uma holding com participação societária
em 18 companhias distribuidoras

de gás natural, localizadas em todas as regiões do Brasil. Suas redes de distribuição somam aproximadamente 10 mil km, atendendo a mais de 500 mil clientes,
com volume distribuído de cerca
de 29 milhões m³/dia.
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CONGRESSO

CRACOLÂNDIA

Centrão quer emendas
do relator a todo custo
DANIELLE BRANT E RENATO
MACHADO/FOLHAPRESS

A

sessão do Congresso
para votar a LDO (Lei
de Diretrizes Orçamentárias) foi suspensa ontem
por falta de acordo sobre a obrigatoriedade de pagamento de
emendas de relator, em meio a
pressão de partidos do centro e
do centrão para manter o dispositivo no texto.
Durante a sessão, o relator,
senador Marcos Do Val (Podemos-ES), anunciou que suprimiria o dispositivo. A decisão
gerou reação de congressistas,
que pediram mais tempo para
negociar a mudança.

Sem acordo, a reunião foi
suspensa. A previsão é que seja
retomada na manhã de hoje.
A pressão para manter o dispositivo vem de partidos como
União Brasil e de legendas do
centrão, como Republicanos. O
presidente da CMO, Celso Sabino
(União-PA), foi um dos que pediu
mais prazo para que os congressistas analisassem a mudança.
O dispositivo que Marcos do
Val decidiu eliminar determina
a obrigatoriedade de execução
das programações incluídas ou
acrescidas por emendas de relator. A retirada havia sido confirmada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG),
mais cedo.

A LDO tinha sido aprovada
na CMO (comissão mista de Orçamento) em 29 de junho com o
mecanismo que muda as regras
para tornar a liberação das
emendas de relator uma obrigatoriedade para o governo federal
em 2023.
O artigo agora suprimido, que
impõe a execução dessas emendas, tem apoio de líderes do centrão e tinha sido formulado diante
do cenário de favoritismo do expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida presidencial.
"O parecer do senador Marcos do Val, que é o relator da
LDO, suprimiu a questão da impositividade em relação às
emendas de relator, mantém os

demais critérios que haviam sido submetidos para a Comissão
Mista do Orçamento", disse Rodrigo Pacheco.
Ele afirmou ainda que o momento "era inoportuno" para a
criação dessa novidade no Orçamento.
Por causa da possibilidade de
supressão, parlamentares começaram a pedir a votação de
outros temas antes da LDO, como a análise de vetos da Presidência da República.
"Caso haja alteração no texto
que está disponível, o União
Brasil gostaria da reabertura do
prazo para a apresentação de
destaques", disse o deputado
Celso Sabino.

ELEIÇÕES

Campanha de Lula dobra a aposta
após crime e reforçará ações de rua
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS
Os partidos aliados da précandidatura do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
decidiram dobrar a aposta e reforçar a estratégia de mobilização da campanha mesmo após o
assassinato de um militante em
Foz do Iguaçu (PR), no sábado
passado.
A estratégia foi discutida em
reunião do conselho político da
coligação ontem. A partir desta
semana, a ideia é criar o "Sextou
com Lula", para estimular a militância a ocupar estações de

metrô, bairros e ruas.
Os partidos também decidiram criar uma ação mensal nas
redes sociais. A ideia é todo o dia
13, número do PT, promover tuitaços e estimular a militância a fazer publicações favoráveis a Lula.
A definição ocorreu após o
militante petista Marcelo Arruda ser assassinado por um
apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua festa de aniversário, cujo tema era Lula. Na
reunião, o ex-presidente recomendou cautela aos integrantes
do conselho político de sua précampanha à Presidência diante

do aumento de episódios de violência contra o PT.
A avaliação majoritária do
conselho foi de que o episódio é
grave e exige uma resposta contundente, mas que a campanha
não pode permitir que a violência seja o tema dominante do
debate das eleições. A meta é
manter as discussões centradas
na crise econômica e nos efeitos
da alta da inflação na população, tema sobre o qual o PT e
Lula tratam com mais domínio.
"A violência não pode virar a
pauta da eleição. Não podemos
perder o foco da fome e do de-

semprego que assolam a população", diz o presidente do
PSOL, Juliano Medeiros.
O presidente do PV, José Luiz
Penna, acredita que a maior
presença de militantes na rua
ajuda a inibir outros episódios.
"O ódio na política não é da tradição brasileira", afirma.
Ele defende que a tragédia do
final de semana sirva para debater o acesso facilitado a armas
e tentar barrar essa situação.
Mas também afirma ser mais
importante trazer soluções para
a crise econômica pela qual o
país passa.

DESEQUILIBRADO

Bolsonarista que matou petista foi
preso em 2018 por xingar PMs no RJ
WEUDSON
RIBEIRO/UOL/FOLHAPRESS
O policial penal bolsonarista
Jorge José da Rocha Guaranho
que matou a tiros o guarda municipal filiado ao PT Marcelo
Aloizio Arruda na noite de sábado passado, em Foz do Iguaçu, precisou ser algemado e detido, em 2018, após ofender a
honra de ex-colegas da Polícia
Militar do Rio de Janeiro. Um

DEFESA

DE VETO

OAB é contra
mudança
de destinação
de imóveis
A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Paulo
enviou um parecer a Bolsonaro pedindo que o presidente
vete o projeto de lei que prevê
redução dos votos necessários para mudar a destinação
de um condomínio, ou seja,
para transformar um imóvel
comercial em residencial e vice-versa.
O Código Civil exige a aprovação unânime dos condôminos para alterar a destinação
do imóvel. O projeto de lei, que
já passou pela Câmara dos Deputados, reduz para 2/3 o quórum exigível para a mudança.
Autor da proposta, o senador Carlos Portinho (PL-RJ),
argumenta que a pandemia
encolheu a demanda pelos
imóveis comerciais, aumentando a dos residenciais, em
razão do teletrabalho.

País/São Paulo

INVERNO: Sol com nuvens durante o dia.
Noite com pancadas de chuva.

processo, aberto por crime desacato, foi arquivado na Justiça
do Paraná.
Documento a que a reportagem teve acesso mostra que,
em junho de 2018, um sargento
e um capitão da PM registraram
boletim de ocorrência na 59°
Delegacia Policial do Rio de Janeiro após terem sido insultados por Guaranho durante uma
abordagem. "Jorge Guaranho
se aproximou dos policiais mili-

SUCESSO

tares, identificou-se como exPM e atual policial federal. Em
seguida, passou a ofender o capitão da PM, xingando-o de
'oficial de merda, capitão de
merda', e chamou o sargento de
'praça baba-ovo e praça de
merda', e mandou que os mesmos fossem embora do local",
diz a peça enviada à Justiça Federal.
Guaranho trabalhou na
PMRJ por cerca de dois anos an-

tes de se tornar policial penal federal. À reportagem, a corporação afirmou que o ex-militar não
foi alvo de processos internos e
que não há registros de conduta
violenta por parte dele dentro
da instituição. "O referido homem fez parte da PMRJ por menos de dois anos e, aparentemente, saiu da corporação por
ter passado em outro concurso
público", afirmou o órgão estadual em nota.

TOTAL

Anitta declara voto em Lula,
e petista responde 'vamos
juntos envolver o Brasil'
MÔNICA BERGAMO/(FOLHAPRESS
O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) reagiu ao apoio
da cantora Anitta à sua pré-candidatura, tornado público ontem. "Vamos juntos envolver o
Brasil!", disse o ex-presidente nas
redes sociais.
A resposta do petista, compartilhada poucos minutos após a declaração de apoio de Anitta, faz referência a "Envolver", hit da carioca que se tornou a música mais
ouvida do Spotify no mundo.
"Não sou petista e nunca fui.
Mas este ano estou com Lula e
quem quiser minha ajuda pra fazer ele bombar aqui na internet,
TikTok, Twitter, Instagram é só me
pedir que estando ao meu alcance
e não sendo contra lei eleitoral eu
farei", escreveu Anitta nas redes

sociais. "A partir deste momento
eu sou Lulalá (no) primeiro turno.
E lutarei por uma novidade na política presidencial brasileira nas
próximas eleições", disse ainda.
A cantora não tinha declarado
voto em nenhum outro pré-candidato até então. Nos últimos tempos, porém, ela passou a falar com
mais frequência em retomar os
símbolos oficiais do país em meio
à sua intensa campanha contra o
presidente Jair Bolsonaro (PL).
No último mês, durante uma
participação no talk show de
maior audiência da TV francesa,
o Quotidien, ela disse que o presidente "não representa os brasileiros".
A declaração de apoio a Lula
ocorre após um tesoureiro petista
ser assassinado por um bolsonarista durante sua festa de aniversá-

rio em Foz do Iguaçu, no sábado
passado. A decoração do evento
tinha o Partido dos Trabalhadores
como tema.
Anitta citou o caso lembrando
que tinha dito que não apoiaria o
ex-presidente em 2022 "por querer algo novo e diferente", mas
que a aposta "extremamente antidemocrática" de seguidores de
Jair Bolsonaro não deixa outra
escolha.
"Se não houvesse uma morte
envolvida neste caso do apoiador
de Lula que foi atacado por um
bolsonarista eu diria que a burrice dessas pessoas chega a ser engraçada. Mas não. É apavorante",
escreveu a cantora.
Assassinado por um bolsonarista, o militante petista Marcelo
Arruda foi enterrado ontem sob
aplausos e pedidos de fim do ódio.

Após dispersão, usuários
de droga ocupam 16
pontos no centro de SP
MARIANA
ZYLBERKAN/FOLHAPRESS
Ao menos 16 pontos do centro de São Paulo foram ocupados por usuários de drogas ao
longo dos dois últimos meses,
após a ação policial que esvaziou a praça Princesa Isabel, onde funcionava a cracolândia.
Integrantes do LabCidade
(Laboratório Espaço Público e
Direito à Cidade) têm percorrido a região e mapearam os
pontos de concentração de
dependentes químicos, e a
quantidade de pessoas vista
em cada local.
"Identificamos os lugares
onde o fluxo tentou se fixar em
alguns momentos, mas foi impedido pela polícia", diz o pesquisador Giordano Magri. "Antes, o impacto social da cracolândia atingia quatro quarteirões no entorno da praça Júlio
Prestes, agora afeta um perímetro quase oito vezes maior",
continua.
A dispersão de usuários
passou a ocorrer de forma
mais frequente no início de
2020, quando a prefeitura fechou os centros de acolhida e
outros equipamentos voltados
ao atendimento dos usuários
de drogas perto do fluxo - como é chamada a aglomeração
de frequentadores e traficantes, e se acentuou após a ação
policial.
O mapeamento identificou a
rua dos Gusmões na esquina
com a avenida Rio Branco, na
Santa Ifigênia, como o ponto de
maior aglomeração, onde foram contabilizadas mais de 400
pessoas nos últimos 15 dias.
A maior parte dos pontos
concentra grupos menores de
usuários, o que reforça a tese
de espalhamento da cracolândia. Dos 16 lugares mapeados, 6 tinham entre 20 a
40 pessoas e outros 4, de 100 a
120 indivíduos.
"O mapa desmonta a falácia
da prefeitura que diz ter diminuído a frequência de usuários
de drogas no centro da cidade

após a ação policial. Não ter
mais um ponto único que os
reúne não quer dizer que a cracolândia diminuiu, apenas que
está espalhada", diz Magri.
As gestões do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e do governador Rodrigo Garcia (PSDB) defendem a dispersão como uma
estratégia eficiente de enfraquecer a relação entre dependentes
químicos e traficantes e, assim,
convencer mais pessoas a buscar tratamento.
"Nós temos muito menos dependentes químicos [na região]
hoje do que tínhamos no começo do ano. É uma luta permanente", disse o governador na
última quinta-feira.
O pesquisador do LabCidade critica a falta de métricas por
parte da prefeitura que estabeleça a efetividade das ações praticadas nos últimos dois meses.
"Não tem como analisar o
acompanhamento dessas pessoas. Sem isso, não existe atendimento efetivo", diz Magri.
O prefeito anunciou para as
próximas semanas a inauguração de mais dois Caps (Centro
de Assistência Psicossocial) na
região central. As unidades são
voltadas ao tratamento de pacientes psiquiátricos.
CONFLITOS
O deslocamento constante
de usuários de drogas pelo centro tem provocado atritos com
moradores e trabalhadores.
Na última quarta-feira, houve confronto entre comerciantes da região da Santa Ifigênia e
usuários que estavam no fluxo
da rua dos Gusmões.
Vídeos gravados com câmeras de celular mostraram funcionários dos estabelecimentos
comemorando a dispersão após
alguns dependentes terem sido
atingidos por paus e pedras. No
dia seguinte, lojistas organizaram um protesto pedindo mais
segurança.
Atos semelhantes, porém
sem violência, foram articulados por moradores do bairro
Campos Elíseos.

C O V I D -19

SP amplia vacinação
de 2a dose de reforço
CAMILA BOEHM/ABRASIL
A partir de hoje, a cidade de
São Paulo amplia a vacinação
contra a Covid-19 para a população de 35 a 39 anos de idade,
que poderá receber a segunda
dose adicional. De acordo com
a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o público dessa faixa
etária está estimado em cerca
de 1 milhão de pessoas.
A segunda dose adicional
(DA2) pode ser aplicada após
quatro meses da primeira dose
adicional (DA1). Até o momento, só podiam receber a
dose a população acima de 40

anos, profissionais de saúde
com mais de 18 anos, e adolescentes e adultos com alto grau
de imunossupressão.
Segundo a prefeitura, a cidade já aplicou mais de 33,5
milhões de doses de vacina
contra a Covid-19. Os dados
mais atualizados divulgados
dão conta de que 2.380.754 de
doses foram aplicadas como
segunda dose adicional, cobrindo 58,3% do público elegível. Outras 7.540.734 doses
foram aplicadas como primeira dose de reforço, equivalente a 81,7% de cobertura
vacinal.

Nota
POLÍCIA DE SP INVESTIGA ASSASSINATOS
EM SÉRIE APÓS 6 CORPOS SEREM ENCONTRADOS
A polícia do litoral de São Paulo está investigando uma série
de crimes que possuem detalhes em comum: os corpos das
vítimas são encontrados com as mãos e pernas amarrados e
com marcas de tiros ou facadas. Entre esta segunda-feira e
25 de junho, seis corpos foram localizados nestas condições,
em três cidades diferentes. As vítimas foram localizadas por
moradores de Guarujá, Santos e Praia Grande, que acionaram
a Polícia Militar ao se depararem com os corpos. Todas as
vítimas eram homens, com mais de 20 anos de idade. O
primeiro caso aconteceu no dia 25 de junho, em Santos. O
corpo de um jovem de 22 anos foi encontrado com marcas
de tiros na avenida Francisco Ferreira Canto, no bairro
Caneleira, em Santos.

Terça-feira, 12 de julho de 2022
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Arnaldo Niskier
Membro da Academia Brasileira de Letras, Doutor
Honoris Causa da Unirio e Professor de História
e Filosofia da Educação

A perda de Rouanet

A

Academia Brasileira de Letras sofreu mais
um baque no seu elenco de imortais. O falecimento do filósofo e escritor Sérgio Paulo Rouanet abre um vazio, não apenas na ABL, mas na
cultura brasileira, que deve muito a ele, sobretudo com a lei de incentivo que levou o seu honroso nome. Muitos projetos tornaram-se viáveis
graças à chamada lei Rouanet.
Pessoalmente, senti muito a sua morte. Quando visitei a Alemanha, Rouanet foi me buscar no
aeroporto, para dar as boas-vindas. Era um
exemplar diplomata, ao lado da sua esposa Bárbara, sempre muito querida e solícita. Em outra
ocasião, no chá dos acadêmicos, me puxou de lado e disse que tinha uma sugestão para me fazer:
“Por que você me não faz uma conferência sobre
a presença dos judeus na cultura brasileira?”
Aceitei a sugestão e fiz a palestra, depois de uma
ampla pesquisa na literatura existente. Vou
aproveitar o tema para escrever matéria para a
“Revista Brasileira”, dirigida pelo imortal Rosiska
Darcy de Oliveira, quando for lançado o seu segundo número.
Ao contrário dos dias atuais, em que a cultura
é nefastamente politizada, Rouanet foi um grande ministro da Cultura. Para a atriz Fernanda
Montenegro, assim ele se eternizou. Para o imortal Cacá Diegues, Rouanet foi um insuperável
pensador e homem de ação, merecendo todo o
nosso respeito.
A Lei Rouanet foi entendida sob o enfoque de
incentivo e não de paternalismo. Trabalhou na
linha do social liberalismo, com a democratização do acesso aos bens culturais. Assim a cultura
seria distribuída de forma justa, ampliando o
chamado Produto Interno Cultural. Segundo o
seu autor, da forma como foi concedida “ela seria distribuída de forma justa, mesmo para as camadas mais pobres da nossa população, gerando
dois tipos de mecenato: o privado e o governamental. “ Escreveu muito sobre iluminismo e
modernidade.
Os projetos apresentados somente seriam executados se estivessem de acordo com a Política
Nacional de Cultura e se houvesse a garantia de
uma correta aplicação dos recursos envolvidos.
Assim ele comandou com sucesso um processo
histórico, consagrado por uma frase clássica: “A
cultura deve ser livre, sem amarras, sem paternalismo, mas com o Estado estimulando de todas
as formas o seu amplo desabrochar.” Foi um
grande defensor da liberdade de expressão.
Rouanet deixará saudades.

Nota
PUTIN ASSINA DECRETO QUE FACILITA CAMINHO
PARA UCRANIANOS TIRAREM CIDADANIA DA RÚSSIA
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou decreto ontem
que oferece um processo facilitado de naturalização russa a todos
cidadãos ucranianos, segundo o documento publicado pelo
Kremlin. Antes, o procedimento era aplicável somente a residentes
dos territórios que Kiev disputa com grupos separatistas próMoscou desde 2014, como as províncias de Donetsk e Lugansk que Putin reconheceu como repúblicas independentes dias antes
de ordenar a invasão da Ucrânia. Agora, o decreto do líder russo
estende a oferta de cidadania russa a ucranianos de qualquer
região do país. A medida reforça a narrativa apresentada por
Putin de que Rússia e Ucrânia formam um só povo, também já
utilizada pelo Kremlin para justificar a ofensiva militar com o
pretexto de "salvar" o país vizinho.

INVERNO: Sol com nuvens durante
Manhã
o dia. Não chove a noite.
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Pandemia de Covid reduz
expectativa de vida global
que crescia havia 50 anos
MAYARA PAIXÃO, THIAGO
AMÂNCIO E TATIANA
HARADA/FOLHAPRESS

A

pandemia de coronavírus causou uma alteração demográfica
que havia quase cinco décadas
não era observada: a expectativa
média de vida no mundo caiu.
Enquanto em 2019 a expectativa
era de 72,8 anos, no ano passado
foi de 71, mostra relatório da
ONU lançado ontem.
A cifra crescia de maneira ininterrupta desde 1972, até ser confrontada pelo excesso de mortes
durante a crise sanitária. A boa
notícia é que os países devem recuperar as tendências de longevidade entre este ano e 2025, a depender, entre outras coisas, das
cifras de cobertura vacinal.
"Evidências de crises passadas
que provocaram muitas mortes
sugerem que, em geral, elas têm
apenas um impacto limitado e de
curto prazo nos padrões de mortalidade", diz à reportagem, por
email, John Wilmoth, chefe da divisão de população das Nações
Unidas.
Trata-se da primeira edição do
relatório World Population Prospects divulgada desde 2019 e,
portanto, traz estimativas inéditas
que levam em conta o coronavírus e outros fatores, como a Guerra da Ucrânia.
O material mostra que, pela
primeira vez desde 1950, quando o monitoramento passou a
ser feito, a média anual de crescimento da população ficou
abaixo de 1% -foi de 0,9% em
2020 e, em 2022, a projeção é de
que fique em 0,84%. Outro fator
inédito foi o retrato de que o decrescimento populacional quando a taxa fica abaixo de zero- deve ser atingido ainda no
século 21, na década de 2080.
O demógrafo José Eustáquio
Alves, que analisou os dados, diz

que esse fator não é necessariamente ruim. "A população superou a capacidade de carga da terra
e estamos entrando em um processo de crise ambiental muito
séria; a crise climática é apenas
uma parte."
As projeções sugerem que a
população mundial, que no final
de 2022 deve bater à porta dos 8
bilhões, chegará a 9,7 bilhões em
2050. Na década de 2080, o pico
de 10,4 bilhões será atingido e deve permanecer até 2100 -cifra
mais tímida em relação à estimativa da versão anterior do documento, que projetou 11 bilhões
para o final do século.
Mais da metade do aumento
projetado para o meio do século
estará concentrada em oito países: República Democrática do
Congo, Egito, Etiópia, Nigéria,
Tanzânia, Paquistão, Índia e Filipinas. A Índia, aliás, deverá ultrapassar a China como país mais
populoso do mundo em 2023 quatro anos antes do previsto anteriormente.
John Wilmoth diz que essas
nações terão uma oportunidadechave de impulsionar suas economias quando a taxa de fecundidade cair e a base da pirâmide
etária formada por jovens em
idade de trabalho for alargada, fenômeno chamado de bônus demográfico. "Mas, para tirar o máximo proveito dessa mudança
temporária, será preciso que a
criação de oportunidades se torne prioridade política."
Enquanto o crescimento populacional, mesmo que em menor ritmo, será assegurado nos
países de baixa e média renda
pelo excesso de nascimentos sobre mortes, nas nações mais ricas a tendência é de que a migração internacional se torne o
único motor.
O material também reforça a
tendência de alargamento da faixa da população idosa. A parcela

daqueles com 65 anos ou mais
deverá aumentar de 10% neste
ano para 16% em 2050, ano em
que a população com essa faixa
etária será quase o triplo da de
crianças com menos de 5 anos e
similar à das com menos de 12.
O cenário, em partes, será impulsionado pela tendência contínua de queda nos índices de fecundidade, que mostram quantos filhos cada mulher tem. Hoje a
média mundial é de 2,3. Esperase que, em 2050, ela caia para 2,2
e, em 2100, chegue a 1,8.
O assunto, porém, vira desafio
quando o recorte é a gravidez na
adolescência, tema sobre o qual a
ONU faz um alerta. Na África Subsaariana, por exemplo, 101 nascimentos foram registrados no ano
passado a cada mil gestantes de
15 a 19 anos. Na América Latina e
no Caribe, onde o panorama também preocupa, a relação foi de 53
a cada mil.
O documento reflete ainda
tendências da guerra no Leste Europeu. O conflito reduzirá a população da Ucrânia em cerca de 7
milhões até o ano que vem, em
grande parte devido à emigração
forçada. De 43,5 milhões em julho
de 2021, o número de habitantes
passará a 36,7 no mesmo período
de 2023.
Desde o colapso da União Soviética, a população do país já
vinha em queda -o ápice foi em
1992, com 51,8 milhões de habitantes. Agora, projeta-se que o
país chegará ao final deste século com 20,4 milhões de pessoas,
quase metade do que possuía
em 1950.
Na esteira da pandemia, a expectativa de vida no país também
caiu de 74,5 anos em 2019 para
71,6 em 2021, uma queda maior
que a da média global. As mortes
relacionadas à guerra, indica a
ONU, devem fazer com que a expectativa despenque para 68,6
anos ao final deste ano.

MARCO COMUM

FMI pressiona G20 a aliviar
países altamente endividados
A diretora-gerente do Fundo
Monetário Internacional (FMI),
Kristalina Georgieva, pressiona a
China e outras economias do
G20 a acelerar o alívio da dívida
para um número crescente de
países altamente endividados,
alertando que o fracasso em fazê-lo pode desencadear uma "espiral descendente" prejudicial.
Georgieva disse à Reuters que
é crucial impulsionar o Marco
Comum para negociação de dívidas, programa amplamente paralisado que foi adotado pelo
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G20 e pelo Clube de Paris de credores oficiais em outubro de
2020, mas não conseguiu entregar um único resultado até agora.
"Este é um tópico sobre o
qual não podemos ter complacência", disse ela. "Se a confiança for corroída a ponto de haver
uma espiral descendente, não se
sabe onde isso terminará", disse
a chefe do FMI em entrevista,
antes de reunião desta semana
de autoridades financeiras na
Indonésia.
Georgieva disse que quase

um terço dos países de mercados emergentes e duas vezes essa proporção de países de baixa
renda estão com dificuldades
envolvendo a dívida, com a situação piorando à medida que
as economias avançadas aumentaram suas taxas de juros.
Ela fez um apelo à China para
que coordene melhor seus múltiplos credores, alertando que o
país seria o "primeiro a perder
dramaticamente" se os atuais
problemas de dívida se transformarem numa crise total.

PRESSIONADO

Nove entre 10 americanos
veem EUA no rumo errado
Uma pesquisa divulgada ontem pelo jornal The New York
Times reforçou a medida de
descontentamento dos americanos com a gestão do democrata Joe Biden.
O levantamento do veículo,
em parceria com o Siena College, indica que só 13% das pessoas veem o país no rumo certo.
O número é o mais baixo na série de pesquisas desde 2008, auge da crise financeira global, no
final da Presidência de George
W. Bush.
Segundo o NYT, a sensação
de pessimismo é generalizada,
quando se analisam os recortes
por região do país, idade, cor da

pele e preferência partidária.
Levantamento recente do instituto Ipsos teve resultado semelhante, com 71% dos americanos dizendo considerar que o
país está na direção errada.
Outros dois dados da pesquisa
NYT/Siena evidenciam a crise interna enfrentada por Biden, que,
em 18 meses no cargo teve relativamente poucos avanços no
Congresso, viu a Suprema Corte
dar uma série de decisões adversas para suas plataformas e não
conseguiu resolver o principal
problema do país hoje, a inflação.
O primeiro é a taxa de aprovação de seu mandato, de apenas 33% –a média dos levanta-

mentos nacionais na semana
passada era de 38,9%, a menor
cifra registrada desde o início da
gestão. Mesmo considerando os
partidários de Biden o índice é
tido como mais baixo do que o
normal, próximo de 70%, e entre
os que se veem como independentes dois terços desaprovam
o presidente.
O segundo é o índice de eleitores do Partido Democrata que
desejam ver o presidente concorrendo à reeleição em 2024:
só 26%. Outros 64% esperam
que a legenda tenha outro nome na disputa do cargo, possivelmente contra o republicano
Donald Trump.
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DE LUZ

Light vai à
Justiça para
adiar revisão
de tarifas
A Light, distribuidora de
energia da capital fluminense, tenta na Justiça adiar a data da revisão extraordinária
de suas tarifas de energia elétrica e luz com o uso de créditos tributários. O tema será
discutido hoje na reunião de
diretoria da Aneel (Agência
Nacional de Energia Elétrica).
Na sexta-feira passada, a
Light tentou conseguir uma
liminar (decisão provisória e
antecipada), via mandado de
segurança, para evitar a revisão tarifária extraordinária
nesta data, mas teve o pedido
negado.
Segundo a Folha de S.Paulo apurou, a empresa busca
nova alternativa judicial,
além de defender o seu argumento durante a reunião.
Essa redução extraordinária está prevista na lei 14.385.
Sancionada em 28 de junho, a
nova legislação confirmou a
aplicação de uma decisão do
STF (Supremo Tribunal Federal), que julgou inconstitucional a cobrança de ICMS
sobre o PIS/Cofins na conta
de luz e determinou a devolução a quem pagou o tributo
indevidamente.
A lei garante o uso desses
créditos de Pis e Cofins para
reduzir o preço da energia
dos consumidores residenciais.
Hoje, a agência avalia o
reajuste tarifário extraordinário de 14 distribuidoras que já
tinham tido o aumento neste
ano, antes da aprovação da
lei. A Light é uma delas.
Também serão avaliados
os reajustes de Celpe (PE),
Coelba (BA), Cosern (RN),
CPFL Paulista, CPFL Santa
Cruz, Energisa Borborema
(PB)), Energisa Mato Grosso
do Sul, Energisa Mato Grosso, Enel Ceará, Equatorial
Alagoas, Companhia Sul Sergipana de Eletricidade, Energisa Sergipe e Enel Distribuição Rio.
O uso do crédito tributário
pode ter um forte efeito de redução na conta de energia.
Veja o caso da Enel em São
Paulo. A devolução reduziu o
reajuste em 8,70 pontos percentuais, e o aumento médio
ao final ficou em 12,04%
A Light argumenta que a
Aneel não realizou consulta
pública para fazer o reajuste
excepcional, e que isso seria
um pré-requisito necessário
nesses casos.
"A Light não se opõe à revisão tarifária, mas sim à sua
realização sem a prévia e necessária consulta pública, exigida por lei e pelos próprios
regulamentos de revisão tarifária", afirmou a empresa em
nota enviada à Folha de
S.Paulo.
O texto também destaca
que "no caso da Light, a consulta é ainda mais necessária,
já que, em razão de a Aneel
pretender capturar créditos
ainda não compensados pelas distribuidoras, o que gera
risco de desequilíbrio econômico-financeiro que pode
acabar por comprometer a
qualidade do serviço público
de distribuição prestado pela
companhia."
A Light ainda destaca que
já repassou mais de R$ 1,4 bilhão em créditos de PIS/Cofins para os clientes nos dois
últimos ajustes tarifários, evitando, assim, um aumento
ainda maior na conta de energia. "A empresa aguarda a regulamentação do processo
pela Aneel e afirma que é preciso garantir a segurança jurídica para a realização dessas
devoluções", afirma a nota.
A leitura até agora, no entanto, é que a lei determina à
Aneel fazer a devolução, sem
consultas adicionais ao mercado.
Após o STF julgar a cobrança inconstitucional, o
destino final desses créditos
tributários gerou uma longa
discussão na agência, que durou mais de um ano.

