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ENERGIA

Aneel reduz tarifas de dez distribuidoras
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou ontem a redução na cobrança da conta de luz de dez
distribuidoras que atuam em diferentes estados do País. A
revisão tarifária prevê uma queda de até 5,26% no preço

KAMIKAZE

da energia elétrica. A revisão tarifária segue a aplicação da
lei que determina a devolução integral aos consumidores
de energia de créditos tributários após a decisão que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins. As novas

tarifas entram em vigor a partir de hoje. "Os valores a serem devolvidos foram apurados e incluídos como componente financeiro nos processos tarifários das distribuidoras", informou a agência, em um comunicado. PÁGINA 2

ORÇAMENTO

Lira suspende
votação, após
aprovar PEC
no 1o turno

Congresso aprova LDO sem
emendas impositivas de relator

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decidiu suspender a apreciação da PEC
(proposta de emenda à Constituição) que amplia benefícios sociais em ano eleitoral pouco após
a aprovação do texto-base em
primeiro turno ontem. A suspensão foi justificada por problemas
técnicos. A previsão é que a votação seja retomada hoje de manhã. Os deputados ainda precisam analisar destaques (sugestões de mudança). Depois, a PEC
passa por nova votação. Se não
houver alteração, segue para
promulgação. A proposta autoriza o governo a criar um vale para
caminhoneiros e taxistas, dobrar
o valor do Auxílio Gás e ampliar o
Auxílio Brasil para R$ 600 até o
fim do ano, a um custo estimado
em R$ 41,25 bilhões. O texto-base foi aprovado por 393 votos a 14
-eram necessários ao menos 308
votos. A oposição, apesar de ter
criticado o caráter eleitoreiro da
PEC, votou a favor -a ampliação
de benefícios sociais é uma pauta
de partidos de esquerda. Na votação de um requerimento de retirada de pauta durante a sessão
desta terça, Lira afirmou que a
internet estava intermitente. Ele
disse que daria desconto no salário aos deputados que não votassem, e levantou suspeitas sobre o
problema técnico enfrentado no
plenário. Líder do PL na Câmara,
o deputado Altineu Côrtes (RJ)
disse estar havendo uma fraude
na votação. "A gente precisa saber por que os dois links caíram
ao mesmo tempo no momento
da votação da PEC", afirmou. Lira disse que "dois servidores de
internet da Casa caíram ou foram
cortados ao mesmo período". Ele
afirmou que faria uma queixa
formal à Polícia Federal e ao Ministério Público. "Isso não é normal. Vamos apurar até o último
detalhe, sem nenhum juízo de
valor", ressaltou. Ele ironizou o
fato de o primeiro turno da PEC
que cria o piso salarial de enfermeiros não ter tido qualquer
contratempo. Segundo o presidente da Câmara, esse tipo de dificuldade só acontece na votação
de temas controversos, com é o
caso da PEC que amplia os benefícios em ano eleitoral.

O Congresso aprovou ontem o projeto de lei que estabelece as diretrizes para a elaboração do Orçamento de 2023 sem a obrigatoriedade do
pagamento das chamadas emendas de relator. Esse tipo de emenda se
tornou um dos principais instrumentos de negociação com o Congresso
Nacional durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, que usou o

mecanismo para angariar apoio no Legislativo para pautas do interesse
do Planalto e evitar a abertura de um processo de impeachment contra
ele. A votação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) foi concluída
após um acordo de líderes que permitiu que a proposta fosse o 1º item
da pauta, desde que a impositividade fosse retirada. PÁGINA 3

ESTUPRADOR
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Bolsonaro culpa
universidade
por conduta
de anestesista
O presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto) associou ontem a conduta
do médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso em flagrante pelo estupro de uma paciente no estado do Rio de Janeiro, a uma
suposta ideologia de esquerda que teria sido aplicada pela universidade onde ele estudou. "A gente pensa, né, qual é a educação desse
cara? O que aprendeu na faculdade? Lógico, aprendeu a ser anestesista lá, mas o que mais foi ensinado na faculdade para ele? O que tinha no centro acadêmico, qual ideologia dessa universidade?", disse.
O mandatário afirmou que essas questões "vêm acontecendo ao longo de décadas e não dá para a gente mudar de uma hora para outra".
Segundo o chefe do Executivo, o anestesista expunha "ídolo de esquerda" em suas redes sociais, sem explicar a que se referia ou o contexto dessa informação. Em 2019, Bolsonaro declarou que o aluno de
universidade no Brasil "faz tudo menos estudar". Ao fazer insinuação
sobre a cultura universitária ontem, o presidente não citou nenhuma
instituição específica. Bezerra se formou em medicina pelo UniFOA
(Centro Universitário de Volta Redonda), uma universidade privada,
no primeiro semestre de 2017. PÁGINA 3

IBGE

Volume de serviços cresce de 0,9% em maio
O volume de serviços cresceu no país 0,9% na passagem de abril
para maio deste ano. A alta veio depois de uma queda de 0,1%. Com o
resultado de maio, o setor de serviços está 8,4% acima do patamar de
fevereiro de 2020, ou seja, do período pré-pandemia. No entanto, o
segmento ainda está 2,8% abaixo do ponto mais alto da série histórica obtida em novembro de 2014. Na comparação com maio de 2021,
houve alta de 9,2%, a 15ª taxa positiva consecutiva neste tipo de com-

paração. Os serviços tiveram ainda crescimento de 9,4% no acumulado do ano e de 11,7% no acumulado de 12 meses. As cinco atividades
de serviços pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tiveram alta de abril para maio, com destaque para
transportes (0,9%), que se recuperou parcialmente da queda de 2,5%
observada na passagem de março para abril. Outras altas vieram das
atividades de informação e comunicação (0,9%). PÁGINA 2

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: 0,06% / 98.271,21 / 58,75 / Volume: 19.702.978.035 / Quantidade: 3.343.857
Maiores Altas

Maiores Baixas
Preço

Mais Negociadas
Preço

% Oscil.

% Oscil.

Fechamento

Preço

% Oscil. Dow Jones

%

30.981,33 -0,62

VALE ON NM

73.05

+0.30

+0.22

NASDAQ Composite

−2.70

PETROBRAS PN N2

28.23

−1.50

−0.43

Euro STOXX 50

−3.42

−0.59

MAGAZ LUIZA ON NM

2.93

+11.41

+0.30

CAC 40

−2.79

−0.48

AMBEV S/A ON

13.79

−2.20

−0.31

FTSE 100

7.209,86 +0,18

−2.58

−0.51

ELETROBRAS ON N1

42.89

+1.51

+0.64

DAX 30

12.905,48 +0,57

MAGAZ LUIZA ON NM

2.93 +11.41 +0.30

3R PETROLEUMON NM

30.280 −6.46% −2.090

VIA ON NM

2.55

+9.44 +0.22

SLC AGRICOLAON NM

40.90

−6.19

AMERICANAS ON NM

16.90

+8.26 +1.29

P.ACUCAR-CBDON NM

16.65

AZUL PN N2

12.40

+7.73 +0.89

CARREFOUR BRON NM

16.72

GRUPO NATURAON NM

14.66

+7.56 +1.03

ALPARGATAS PN N1

19.23

11.264,727 -0,95
3.486,5 +0,44
6.044,2 +0,80

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(15/6)
Poupança 3
(13/7)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
13,25% 0,39
OURO
0,66% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,4597

0,59% (jun.) EURO turismo
0,67% (jun.) Compra: 5,4931
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 12/jul Compra: 5,4114
DÓLAR comercial
R$ 297,50 Compra: 5,4379
DÓLAR turismo
Venda: 5,4603 Compra: 5,4606

Venda: 5,6731
Venda: 5,4120
Venda: 5,4385
Venda: 5,6406
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MERCADOS

Dólar sobe a R$ 5,43
com temores sobre
recessão nos EUA

Volume de serviços tem
alta de 0,9% em maio

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

VITOR ABDALA/ABRASIL

Em mais um dia de turbulência nos mercados doméstico e internacional, o dólar voltou a superar R$ 5,40 e fechou
no maior valor desde janeiro.
A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou com leve
alta, com ações de empresas
varejistas compensando a
queda de papéis de empresas
exportadoras de commodities
(bens primários com cotação
internacional).
O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,436,
com alta de R$ 0,068 (+1,27%).
A cotação chegou a abrir próxima da estabilidade, mas subiu logo após a abertura do
mercado norte-americano,
disparando durante a tarde,
até fechar próxima da máxima
do dia.
A moeda está no nível mais
alto desde 24 de janeiro, quando tinha fechado a R$ 5,50.
Com o desempenho de ontem,
o dólar acumula alta de 3,98%

em julho. A divisa ainda cai
2,41% em 2022. Desde quando
chegou a R$ 4,60, no início de
abril, o dólar subiu 18,06%.
No mercado de ações, o dia
também foi tenso. O Índice
Bovespa (Ibovespa), fechou
aos 98.271 pontos, com alta de
0,06%. O indicador chegou a
operar em alta durante a tarde, sustentado por empresas
varejistas, mas a queda no
preço de várias commodities
empurrou para baixo ações de
petroleiras e siderúrgicas.
Os investidores passaram a
comprar dólares globalmente,
antes da divulgação dos dados
de inflação de junho nos Estados Unidos, previstos para saírem hoje. Caso o índice venha
maior que o previsto, aumentam as apostas de que o Federal Reserve (FED, Banco Central norte-americano) eleve os
juros básicos em 0,75 ponto
percentual na próxima reunião. Taxas mais altas estimulam a fuga de capitais de países emergentes, como o Brasil.

ENERGIA

Aneel reduz tarifas
de dez distribuidoras
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou ontem a redução na cobrança da
conta de luz de dez distribuidoras que atuam em diferentes estados do País. A revisão tarifária
prevê uma queda de até 5,26%
no preço da energia elétrica.
A revisão tarifária segue a
aplicação da lei que determina a
devolução integral aos consumidores de energia de créditos
tributários após a decisão que
excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins.
As novas tarifas entram em
vigor a partir de hoje. "Os valores
a serem devolvidos foram apurados e incluídos como componente financeiro nos processos
tarifários das distribuidoras", informou a agência, em um comunicado.
Veja a lista de distribuidoras
que terão redução:
Distribuidora - Redução média
na tarifa
Ebo - 5,26%
Enel - Rio de Janeiro 4,22%
CPFL Santa Cruz - 2,32%
CPFL Paulista - 2,44%
Esse - 4,47%
Enel Ceará - 3,01%
Coelba - 0,5%
Cosern - 1,54%
Celpe - 4,07%

Sulgipe - 4,88%
Segundo a Aneel, as revisões
nas tarifas das distribuidoras
Energisa Mato Grosso do Sul
(EMS) e da Energisa Mato Grosso (EMT) foram adiadas, pois os
créditos ainda não foram habilitados pela Receita Federal. Já a
revisão das distribuidoras Equatorial Alagoas e Light foram
adiadas por conta de decisões liminares na Justiça.
"No caso de distribuidoras
cujos processos tarifários ainda
não ocorreram em 2022, o colegiado da Aneel informa que fará
os devidos cálculos do impacto
da devolução no momento do
reajuste/revisão de cada empresa", diz o comunicado.
Outra medida que pode provocar redução na conta de luz é
a implantação de um teto para
alíquotas de ICMS. De acordo
com o Ministério de Minas e
Energia (MME), essas duas medidas, combinadas com a capitalização da Eletrobras -que
destinou R$ 5 bilhões para modicidade tarifária em 2022- podem promover reduções de
mais de 20% na conta de energia, em alguns estados.
Segundo a Aneel, a aplicação
de um teto do ICMS depende da
regulamentação dos estados.

O

volume de serviços
cresceu no país 0,9%
na passagem de abril
para maio deste ano. A alta veio
depois de uma queda de 0,1%.
Com o resultado de maio, o setor de serviços está 8,4% acima
do patamar de fevereiro de
2020, ou seja, do período prépandemia.

CONGRESSO APROVA PROJETO QUE LIBERA R$ 312,7
MI PARA PAGAR PERÍCIAS DO INSS NA JUSTIÇA
O impasse que envolve a falta de pagamento de peritos judiciais
pode estar perto de chegar ao fim. O Congresso aprovou, ontem, o
PLN (projeto de lei do Congresso Nacional) 13, de 2022, que libera
um crédito especial de R$ 312,7 milhões para o Ministério do
Trabalho e Previdência custear as perícias médicas do INSS na
Justiça. Desde 23 de setembro, o pagamento deixou de ser feito
pela União conforme a lei 13.876, de 2019. Segundo a legislação,
os exames feitos no Judiciário em processos de benefícios por
incapacidade nos quais o INSS é parte seriam custeados pelo Poder
Executivo por até 2 anos. O prazo venceu em setembro de 2021 e
os pagamentos deixaram de ser feitos. O crédito especial é
necessário devido à lei 14.331, que mudou as regras de honorários
periciais nos processos que envolvem o INSS. Na prática, o
Executivo irá custear as perícias necessárias e, ao final do processo,
se houver derrota do segurado e caso ele seja beneficiário da
Justiça gratuita, o pagamento segue por conta do Executivo.

EM ALTA
As cinco atividades de serviços pesquisadas pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tiveram alta de abril
para maio, com destaque para
transportes (0,9%), que se recuperou parcialmente da queda de
2,5% observada na passagem de
março para abril.
Outras altas vieram das atividades de informação e comuni-

cação (0,9%), outros serviços
(3,1%), profissionais, administrativos e complementares (1%)
e serviços prestados às famílias
(1,9%).
O índice de atividades turísticas cresceu 2,6% em relação a
abril, sua terceira alta consecutiva. Nesses três meses, o segmento acumulou um ganho de
11,7% e está apenas 0,1% abaixo
do patamar de fevereiro de 2020.

ABRACICLO

Produção de motos sobe 18%
no primeiro semestre de 2022
A produção de motocicletas
alcançou as 671.293 unidades
no primeiro semestre do ano de
2022, 18% a mais do que as
568.863 produzidas no mesmo
período do ano passado, de
acordo com a balanço divulgado
ontem pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). As informações são da
Agência Brasil.
No mês de junho, 101.695
motocicletas saíram das linhas
de montagem, queda de 21,6%
na comparação com maio,
quando foram produzidas
129.781 e de 3,6% em relação ao
mesmo mês do ano passado,
quando a produção foi de
105.450 motocicletas.
Segundo o presidente da
Abraciclo, Marcos Fermanian, a
retração já era esperada devido
ao início das férias coletivas. "As
fábricas aproveitam essa parada
para realizar as manutenções e
os ajustes necessários em suas
linhas de montagem", disse.
As vendas totalizaram 636.565
unidades no acumulado do ano,
o que representa um aumento de
23,1% na comparação com o
mesmo período de 2021, quando
foram licenciadas 517.154 motocicletas. Em junho, houve queda
de 9,4% nos emplacamentos com
um total de 20.841 unidades ante

as 133.344 unidades de maio.
Com relação ao mesmo mês do
ano passado (106.680 motocicletas) houve alta de 13,3%.
Segundo o balanço, a categoria mais vendida foi a street (conhecidas também como city,
são desenhadas para uso nas cidades) com 59.364 unidades e
49,1% de participação no mercado, seguida pela trail (motos
mais leves, com suspensão de
curso longo e para-lamas altos)
que teve 24.213 motocicletas
vendidas e foi 20% do mercado.
A Motoneta aparece em terceiro
lugar com 18.169 unidades e
15% da participação nas vendas.
As motocicletas de baixa cilindrada (até 160) chegaram às
100.499 unidades vendidas, o que
representa 83,1% do mercado. Os
modelos de 161 a 449 cilindradas
tiveram 16.275 unidades emplacadas (13,5% do mercado), enquanto as motocicletas acima de
450 cilindradas registraram 4.067
emplacamentos (3,4%).
"Atualmente existe fila de espera para os modelos de baixa
cilindrada e para as scooters,
muito utilizadas nos serviços de
entrega e para deslocamento urbano. O tempo de espera é de
cerca de 30 dias. No caso das
motocicletas premium e de uso
misto, o estoque nas concessionárias já foi normalizado", explicou a Abraciclo.

As exportações tiveram queda
de 4,4% no primeiro semestre,
com o embarque de 25.115 motocicletas para o mercado externo, ante as 26.260 unidades exportadas no mesmo período do
ano passado. Em junho, foram
exportadas 4.592 motocicletas,
com uma retração de 23,3% em
relação às 5.990 unidades registradas em maio. Na comparação
com o mesmo mês do ano passado, houve alta de 4,2%, com a comercialização de 4.409 motocicletas para os outros países.
De acordo com levantamento
do portal de estatísticas de comércio exterior Comex Stat, que
registra os embarques totais de
cada mês, analisados pela Abraciclo, os três principais mercados para qual o setor fez mais
exportações foram a Colômbia
(6.996 motocicletas e 28,9% do
volume total exportado), a Argentina (6.185 unidades e
25,5%) e os Estados Unidos
(4.656 motocicletas e 19,2%).
REVISÃO
Com base nos números do
semestre, a Abraciclo revisou
para cima as projeções para
2022. A nova perspectiva é a de
produzir 1.320.000 unidades,
um volume 10,5% superior às
1.195.149 motocicletas fabricadas em 2021. A projeção inicial
era de produzir 1.290.000 unida-

COMBUSTÍVEIS

des, com crescimento de 7,9%.
"As unidades fabris retomaram o ritmo das linhas de montagem e registram crescimento
sustentável durante o primeiro
semestre. Somado a isso, temos
um mercado com tendência de
alta, com o avanço dos serviços
de entrega, o maior uso da motocicleta nos deslocamentos urbanos, além do fator aumento
dos preços dos combustíveis",
analisou Fermanian.
Entretanto, Fermanian ressaltou que mesmo com o aumento da expectativa de produção, a Abraciclo continua atenta
às diversas variáveis que poderão impactar negativamente o
mercado, como a alta da inflação e o aumento da taxa de juros
que reduzem bastante o poder
aquisitivo da população. "Além
disso, estamos num ano eleitoral e, como acontece sistematicamente, isso gera muito estresse no mercado", afirmou.
Para as vendas a nova perspectiva é de que os licenciamentos alcancem 1.260.000 unidades, crescimento de 8,9% na
comparação com o ano passado
(1.156.776 motocicletas emplacadas). Para as exportações, a
estimativa é de que sejam embarcadas 56.000 motocicletas, o
que corresponde a uma alta de
4,7% em relação às 53.476 unidades exportados em 2021.

AQUISIÇÃO

Chanceler
AGU rejeita proposta de
negocia
acordo dos estados sobre ICMS diesel com
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

Nota

No entanto, o segmento ainda está 2,8% abaixo do ponto
mais alto da série histórica obtida em novembro de 2014.
Na comparação com maio
de 2021, houve alta de 9,2%, a
15ª taxa positiva consecutiva
neste tipo de comparação. Os
serviços tiveram ainda crescimento de 9,4% no acumulado
do ano e de 11,7% no acumulado de 12 meses.

A AGU (Advocacia-Geral da
União), órgão do governo federal, rejeitou uma proposta feita
pelos estados sobre a alíquota
do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços)
que incide sobre combustíveis.
A negativa foi feita em manifestação encaminhada ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes, relator de uma ação apresentada
pelo presidente Jair Bolsonaro
(PL) que pede a suspensão de
leis dos estados e do Distrito Federal que fixam essas alíquotas.
Em uma audiência de conciliação no mês passado, os estados sugeriram, como proposta,
que a tributação do diesel fosse
de acordo com a média dos últimos 60 meses, até o fim deste

ano, entre outros itens.
Com base em nota técnica da
Secretaria Especial do Tesouro e
Orçamento (órgão do Ministério
da Economia), a AGU afirmou
ao Supremo que a proposta
"prejudica a redução da inflação
neste ano".
"Como a proposta vai de encontro à legislação recentemente aprovada (pelo Congresso),
seria importante a participação
do Poder Legislativo na avaliação da composição", aponta a
secretaria.
Também afirma que a proposta dos estados vai de encontro a decisão do mês passado do
ministro André Mendonça, que
determinou que os estados efetuem a cobrança do ICMS do
diesel sobre uma base de cálculo menor.
A AGU apresentou uma con-

traproposta aos estados. A sugestão do governo é monitorar
os impactos de leis que alteraram as regras do ICMS até o fim
do primeiro trimestre do ano
que vem.
"Caso constatado, por um lado, que o excesso de arrecadação dos últimos anos se mostra
consistente, não caberá qualquer tipo de modulação ou
compensação de parte a parte",
diz a AGU.
"Por outro lado, caso detectada insuficiência relevante de arrecadação e possível fragilização
das finanças públicas, será elaborado Relatório Informativo a
ser juntado nestes autos e enviado ao Poder Legislativo para deliberação sobre o tema, afastando-se, de qualquer modo, a possibilidade de compensações adicionais pela União", acrescenta.

Rússia

O Brasil está fechando acordos para compra de diesel da
Rússia, revelou o ministro das
Relações Exteriores, Carlos Franca, nesta terça-feira. "Precisamos
garantir que haverá diesel suficiente para o agronegócio brasileiro, e, é claro, para os motoristas brasileiros", disse França durante uma visita à sede da ONU,
em Nova York.
O chanceler falou que o país
quer comprar "o máximo que for
possível" do insumo da Rússia.
"Dependemos muito das exportações de fertilizantes da Rússia e
de Belarus também. E é claro, a
Rússia é um grande fornecedor
de petróleo e gás. Pode perguntar
isso para a Europa. Então o Brasil,
nós estamos com pouco estoque
disso", disse França.
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Bolsonaro culpa universidade
por conduta de anestesista
MATHEUS TEIXEIRA/FOLHAPRESS

O

presidente Jair Bolsonaro (PL) associou
ontem a conduta do
médico anestesista Giovanni
Quintella Bezerra, preso em flagrante pelo estupro de uma paciente no estado do Rio de Janeiro, a uma suposta ideologia
de esquerda que teria sido aplicada pela universidade onde ele
estudou.
"A gente pensa, né, qual é a
educação desse cara? O que
aprendeu na faculdade? Lógico,
aprendeu a ser anestesista lá,
mas o que mais foi ensinado na
faculdade para ele? O que tinha
no centro acadêmico, qual ideologia dessa universidade?", disse.

O mandatário afirmou que
essas questões "vêm acontecendo ao longo de décadas e não dá
para a gente mudar de uma hora
para outra". Segundo o chefe do
Executivo, o anestesista expunha "ídolo de esquerda" em suas
redes sociais, sem explicar a que
se referia ou o contexto dessa informação.
Em 2019, Bolsonaro declarou
que o aluno de universidade no
Brasil "faz tudo menos estudar".
Ao fazer insinuação sobre a
cultura universitária ontem, o
presidente não citou nenhuma
instituição específica. Bezerra se
formou em medicina pelo UniFOA (Centro Universitário de
Volta Redonda), uma universidade privada, no primeiro se-

mestre de 2017.
Em nota enviada após a divulgação do caso, na segundafeira, a universidade declarou
"repudiar veementemente" o
caso e disse esperar que "todas
as medidas cabíveis sejam tomadas pelas autoridades competentes e pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do
Rio de Janeiro".
"O UniFOA, ao longo dos seus
54 anos de existência, vem formando profissionais para que
exerçam suas profissões com
responsabilidade, ética e respeito. Valores perpetuados e inegociáveis que norteiam as atitudes,
comportamentos e resultados
nas relações institucionais e humanas", diz o comunicado.

Nesta terça-feira, o presidente disse que "qualquer punição é
pouca" para Bezerra. "Preso em
flagrante, acertadamente. Infelizmente, não tem prisão perpétua no Brasil. Imagina fazendo
aquilo com esposa nossa, irmã
nossa. Momento que estava
dando à luz, anestesiada e o cara
faz barbaridade daquela."
Bolsonaro já foi réu perante o
STF (Supremo Tribunal Federal) por apologia ao estupro,
mas as ações penais tiveram tramitação suspensa após ele chegar à Presidência da República.
A investigação foi aberta por ele
ter afirmado, em meio a um bate-boca, que a deputada federal
Maria do Rosário (PT-RS) "não
merece" ser estuprada.

ORÇAMENTO

Congresso aprova LDO sem
obrigação de emendas de relator
O Congresso aprovou ontem o
projeto de lei que estabelece as diretrizes para a elaboração do Orçamento de 2023 sem a obrigatoriedade do pagamento das chamadas emendas de relator.
Esse tipo de emenda se tornou
um dos principais instrumentos
de negociação com o Congresso
Nacional durante o governo do
presidente Jair Bolsonaro, que
usou o mecanismo para angariar
apoio no Legislativo para pautas
do interesse do Planalto e evitar a
abertura de um processo de impeachment contra ele.
A votação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) foi concluída após um acordo de líderes
que permitiu que a proposta fosse o primeiro item da pauta, desde que a impositividade fosse retirada e uma sessão para apreciar
os vetos fosse marcada para
amanhã.
A proposta foi aprovada com o
voto favorável de 324 deputados
federais, contra 110 contrários.
PT, Novo, PCdoB, PSB, PSOL e
Rede orientaram votação contra o
texto. No Senado, foram 46 favoráveis e 23 contra.
Uma das bancadas que se po-
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Coligação de
Lula pede que
Bolsonaro seja
investigado
MARCELO ROCHA E JOSÉ
MARQUES/FOLHAPRESS
Representantes dos partidos que formam a coligação do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) defendem que o presidente
Jair Bolsonaro (PL) seja investigado por crimes de violência política e abolição
violenta do Estado democrático de Direito.
O pedido de apuração foi
entregue ontem ao procurador-geral da República, Augusto Aras.
A iniciativa ocorre após a
morte do guarda municipal
petista Marcelo de Arruda,
assassinado pelo policial penal bolsonarista Jorge José da
Rocha Guaranho. O crime
ocorreu no sábado passado
em Foz do Iguaçu (PR).
Os partidos se reunirão
hoje com o ministro Alexandre de Moraes, que tomará
posse como presidente do
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em agosto. O tema em
pauta também será a violência política, na esteira do episódio de Foz do Iguaçu.

País/São Paulo

INVERNO: Nublado com possibilidade
de garoa. Nebulosidade a noite.

sicionaram contra a aprovação foi
justamente o Podemos, partido
do relator Marcos do Val (Podemos-ES). O PT também se posicionou contra. O texto segue para
sanção presidencial.
A sessão havia sido suspensa
na segunda-feira, após pressão
do centrão contra a decisão do relator de suprimir o dispositivo
que previa a obrigatoriedade de
execução das programações incluídas ou acrescidas por emendas de relator.
O trecho havia sido incluído
por Do Val durante a tramitação
da proposta na CMO (Comissão
Mista do Orçamento) e foi aprovado em 29 de junho pelo colegiado. No entanto, o próprio relator
decidiu retirar a obrigatoriedade,
após pressão e articulação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).
A supressão desagradou a partidos de centro, que buscaram reverter a medida até momentos
antes da votação. Com a resistência, no entanto, desistiram de resgatar o dispositivo.
Alguns parlamentares, como o
senador Oriovisto Guimarães
(Podemos-PR), chegaram a

PROJETO

apontar que a impositividade não
havia sido totalmente retirada do
projeto, uma vez que outro trecho
prevê que o governo faça uma "reserva" para o pagamento das
emendas de relator.
No entanto, a visão geral dos
parlamentares é que esse dispositivo não significa a obrigatoriedade do pagamento e sim que haverá disponibilidade de recursos.
O acordo foi anunciado pelo líder do governo no Congresso,
Eduardo Gomes (PL-TO), no início da sessão. Segundo ele, houve
o entendimento de que a legislação sobre emenda de relator ainda carece de uma regulamentação e de discussão mais aprofundada na CMO e nas comissões da
Câmara e do Senado.
O artigo tinha sido formulado
diante do cenário de favoritismo
do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) na corrida presidencial. Lula é crítico das emendas de
relator, que sustentam as negociações políticas no governo do
presidente Jair Bolsonaro (PL).
Os cálculos preliminares indicam que, no próximo ano, esses recursos devem somar cerca
de R$ 19 bilhões no Orçamento.

Esse valor, no entanto, só deve
ser definido no projeto de Orçamento, a ser discutido no segundo semestre.
As emendas parlamentares
são usadas por deputados e senadores para destinar dinheiro do
Orçamento federal para obras e
projetos em suas bases políticas.
As emendas de relator não
são, hoje, consideradas impositivas. Essa característica, que
transforma o uso dos recursos em
uma exigência, é aplicada atualmente às emendas individuais e
de bancada.
A LDO aprovada nesta terça
estipula o valor de R$ 1.294 para o
salário mínimo em 2023, o que
significa apenas correção pela inflação, sem ganho real. O texto
também prevê meta de déficit
primário para os orçamentos fiscal e da seguridade social de R$
65,9 bilhões
O projeto também protege de
contingenciamentos e remanejamentos financeiros algumas despesas, como com educação, ciência e tecnologia, demarcação de
terras indígenas, projetos executados pelas Forças Armadas, defesa agropecuária, entre outros.

DE LEI

Congresso rejeita medida que
bloqueava R$ 2,5 bi da ciência
SAMUEL FERNANDES/FOLHAPRESS
Um dispositivo que abriria brecha para o bloqueio e a transferência de mais de R$ 2,5 bilhões destinados ao financiamento científico
do Brasil foi rejeitado ontem em
votação no Congresso Nacional.
A medida fazia parte do PLN
(Projeto de Lei do Congresso Nacional) 17/22, que foi aprovado e
será encaminhado para a sanção
do presidente Jair Bolsonaro
(PL). Porém, por 197 votos contra
187, os parlamentares decidiram
retirar o trecho criticado por entidades científicas, que viam um
ataque ao orçamento destinado
para o setor.
Em junho, o Governo Federal
bloqueou o valor de R$ 2,5 bilhões
do orçamento previsto do FNDCT
(Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).
O fundo foi criado em 1969 e é um
importante mecanismo para financiar projetos de desenvolvimento científico e tecnológico.
Uma lei publicada em janeiro
de 2021, no entanto, havia proibido o contingenciamento dos recursos do FNDCT. O trecho agora
excluído da proposta visava dar
segurança jurídica ao bloqueio do
governo Bolsonaro por meio de
um novo instrumento legislativo.

"Não tem base jurídica para
manter esse bloqueio, então
eventualmente isso seria desbloqueado", afirma José Roque da
Silva, diretor-geral do CNPEM
(Centro Nacional de Pesquisa em
Energias e Materiais).
O texto permitiria ainda que o
orçamento do fundo pudesse ser
utilizado para outros fins. Essa
transferência, no entanto, não seria automática –seria necessária a
edição de novos projetos de lei
que disponibilizassem esse valor
para outras ações que não aquelas ligadas ao fundo.
O atual congelamento de recursos e a possibilidade de aprovação da medida que prolongaria
o contingenciamento preocupam entidades. No caso de Silva,
a apreensão maior é com a continuidade dos projetos do CNPEM,
centro onde se desenvolve o Sirius, um acelerador de partículas
localizado em Campinas (SP).
O diretor explica que o acelerador envolve várias estações de trabalho que podem chegar a 38. No
momento, o projeto encontra-se
na fase 1 de desenvolvimento, em
que deveriam funcionar 14 dessas
estações, mas só seis estão operando. "O orçamento para a conclusão da fase 1 estava alocado
dentro desses R$ 2,5 bilhões. En-

tão o cancelamento dessa dotação impediria que o Sirius pudesse ser concluído", afirma.
O presidente da SBPC (Sociedade Brasileira para Progresso da
Ciência), Renato Janine Ribeiro,
escreveu uma nota que repudiava
o PLN 17. O texto foi ratificado por
outras entidades científicas do
país, como a ABC (Academia Brasileira de Ciências).
Para Ribeiro, a decisão do
Congresso foi "uma vitória importante" para a comunidade científica. "Vamos continuar mobilizados em defesa da ciência, tecnologia e educação, mas hoje conseguimos uma vitória graças ao empenho da comunidade científica e
a participação dos parlamentares
comprometidos", declarou.
Fábio Gomes, secretário executivo da ICTP (Iniciativa para Ciência e Tecnologia no Parlamento),
diz que a rejeição ao trecho do PLN
17 foi uma salvação ao financiamento científico no Brasil. "A ciência, tecnologia e inovação brasileiras não podem mais recuar de
seus investimentos porque há alguns anos que a ciência e a educação vêm perdendo recursos", afirma. A organização atua junto ao
Legislativo em prol do desenvolvimento científico e tecnológico do
Brasil, se fosse necessário.

EM RISCO

Profissional de educação
física pode ‘aconselhar’
uso de suplementos
PEDRO PEDUZZI/ABRASIL
O Conselho Regional de
Educação Física de São Paulo
(4ª Região) reconheceu que o
profissional do setor tem formação para “aconselhar, informar e esclarecer” praticantes de exercícios físicos sobre
uso de suplementos alimentares. A aplicação da medida é
válida apenas para o estado de
São Paulo.
O reconhecimento vale somente para suplementos que
estejam “exclusivamente relacionados” a esse tipo de prática, conforme descrito na Resolução nº 151, publicada no Diário Oficial da União de ontem.
Segundo a resolução, o profissional de educação física
com formação em bacharelado ou licenciatura/bacharelado tem a formação exigida para aconselhar, informar e esclarecer sobre a área de suplementos alimentares.
De acordo com a resolução,
informações e esclarecimentos sobre suplementos alimentares exigem "pleno conhecimento técnico do assunto", e cabe ao profissional ter
responsabilidade ética, civil e
criminal quanto aos efeitos
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dos suplementos na saúde dos
praticantes.
O texto diz também que é
vedado a esses profissionais
"prestar qualquer aconselhamento, informação ou esclarecimento" sobre produtos
que usem via de administração que não seja a oral, bem
como de medicamentos ou
produtos que incluam em sua
fórmula substâncias que não
atendam às exigências para
produção e comercialização
regulamentadas pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
"O aconselhamento e incentivo ao uso dos recursos ergogênicos farmacológicos por
profissional de educação física
representa infração ética e pode caracterizar crime contra a
saúde pública", informa a resolução, ao informar que não
faz parte das atribuições desses profissionais qualquer
proposição ou planejamento
de dieta e plano alimentar.
Nesse sentido, diz ainda a
resolução, o que pode ser feito
pelo profissional de educação
física é apenas indicar um
"profissional habilitado" para
a elaboração de dieta ou plano
alimentar.

MARÇO

Risco de prédio
desabar faz bombeiros
suspenderem trabalhos
Após nova avaliação do prédio onde começou o incêndio
que atingiu a região da rua 25 de
Março, no centro paulistano, o
Corpo de Bombeiros e a prefeitura decidiram ontem interromper os trabalhos de controle
das chamas em razão do risco
de desabamento da estrutura.
O incêndio no edifício teve
início no domingo passado, por
volta das 21h, e atingiu ao menos outros três imóveis no mesmo quarteirão.
Segundo o capitão André
Elias, porta-voz do Corpo de
Bombeiros, durante a manhã
de ontem, foram vistas novas
rachaduras na parte lateral do
imóvel, além de algumas antigas que aumentaram de tamanho.
"Existe o risco do colapso da
edificação", afirmou ele. "Algumas estruturas apresentaram
comportamento anormal. A laje
de alguns pavimentos chegou a
apresentar uma certa curvatura", acrescentou.
"O prédio começou a emitir
barulhos, estalos. Então, juntamente com o engenheiro da
prefeitura, a gente achou por
bem interromper os trabalhos,
aumentar o perímetro, aumentar a segurança, até mesmo da
população que está ao redor."
Devido aos problemas em
sua estrutura, a corporação resolveu atacar os focos de incêndio apenas pela parte externa na rua Comendador Abdo
Schain- utilizando uma plataforma elevatória, presente em
um dos caminhões.
Por volta das 16h, o portavoz relatou que o prédio estava
estabilizado, mas que ainda
existia o risco de cair. Não há,
ainda, uma previsão de quando
os trabalhos serão encerrados.
Os bombeiros consideram o
incêndio controlado, mas não
extinto. Ainda há focos no interior do prédio comercial.
No mesmo horário, ainda
era possível notar uma nuvem
de fumaça sair de algumas janelas do prédio de 10 andares. Um
líquido gerador de espuma era

utilizado pelos bombeiros na
tentativa de conter alguns focos
de incêndio.
André Elias disse que foi solicitado o aumento do perímetro de segurança, impedindo
que pessoas e lojas abrissem
na região.
A corporação orientou as
pessoas a não irem à região da
rua 25 de Março. O trânsito na
área, que chegou a ser parcialmente liberado pela manhã,
voltou a ser interditado em seis
pontos. O trajeto de seis linhas
de ônibus está sendo desviado.
A maior parte das lojas da região já fechou. "A orientação foi
de fechar para garantir a segurança de todos, porque o prédio
está com grandes chances de
desabar", diz a diretora-executiva da União dos Lojistas da 25
de Março e Adjacências, Cláudia Urias.
No entanto, as ruas Barão de
Duprat e Comendador Afonso
Kherlakian estavam lotadas,
com muitos curiosos aproveitando para fotografar o prédio.
Nesta tarde, havia interdição, com todos os comércios fechados, na rua 25 de Março, entre a rua Comendador Afonso
Kherlakian e a ladeira Porto Geral. A rua Cavalheiro Basílio Jafet também estava fechada em
toda a sua extensão.
O Metrô de São Paulo disse
que o acesso à estação São Bento pela ladeira Porto Geral foi fechado a pedido dos bombeiros,
mas que a estação e os demais
acessos continuavam abertos e
a operação dos trens ocorria
normalmente.
Segundo informações da Polícia Civil, o fogo teria começado por volta das 21h de domingo passado após uma explosão
na altura do terceiro andar de
um prédio comercial na rua Comendador Abdo Schahin.
Houve desabamento da estrutura da loja Matsumoto, que
fica na rua Barão de Duprat, e
do teto da Paróquia Ortodoxa
Antioquina da Anunciação a
Nossa Senhora, localizada na
rua Cavalheiro Basílio Jafet.
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ANESTESISTA

A Polícia Civil investiga se
mais cinco pacientes também
foram estupradas pelo anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira
passada. Três já prestaram depoimento.
O médico foi preso depois
que funcionários do Hospital da
Mulher Heloneida Studart, em
São João de Meriti, na Baixada
Fluminense, o filmaram colocando o pênis na boca de uma
paciente durante uma cesárea
no domingo passado.
No mesmo dia, Bezerra já
havia participado de ao menos
mais duas cirurgias com pacientes mulheres no mesmo
hospital.
Duas pessoas da equipe de
enfermagem afirmaram à polícia que viram que, na segunda
cirurgia, o médico estava com o
pênis ereto. "Inclusive para uma
delas ele fechou o capote, que
não é comum de ser usado, mas
ele usava", afirma a delegada
Barbara Lomba, à frente das investigações.
Ontem, mais duas pacientes
do anestesista prestaram depoimento. Uma delas também foi
atendida no Hospital da Mulher
e, a outra, no Hospital da Mãe,
em Mesquita, município da Baixada Fluminense.
Ambas relataram que foram muito sedadas durante a
cirurgia. A polícia suspeita que
Bezerra utilizava sedativos em
excesso para abusar das mulheres.
Na segunda-feira passada,
outra mulher, de 23 anos, já
havia se apresentado na delegacia, dizendo ter sido vítima
do médico.
Familiares afirmaram aos
policiais que ela também foi vítima de estupro durante uma
cesárea realizada no mesmo
hospital, no dia 6 de julho. Sua
mãe diz que a filha saiu totalmente dopada do procedimento e que acordou apenas no dia
seguinte à noite.
Ainda segundo a mãe, a filha acordou com uma substância branca no pescoço. Inicialmente, a família achou que
era resultado de algum procedimento do hospital. Quando
assistiu ao noticiário nesta segunda e viu que o médico havia sido preso, ela concluiu
que sua filha também havia sido vítima de um estupro.
Frascos do sedativo utilizado
pelo suspeito foram apreendidos. A polícia vai apurar se o
médico dopava as pacientes
sem necessidade para que pudesse estuprá-las.
"A pessoa na hora de ter um
filho, totalmente nas mãos de
um profissional de saúde, indefesa, exposta, fragilizada. Se ainda ficar provado que ele aplicava esse tipo de substância desnecessariamente só para sedar
e cometer o crime É algo muito
inacreditável, hediondo", afirma Barbara Lomba.
Até o momento a Polícia Civil ouviu seis pessoas da equipe de enfermagem, o chefe dos
anestesistas, médicos presentes no centro cirúrgico, três pacientes atendidas pelo suspeito e o próprio Bezerra, que ficou em silêncio.
A delegada agora aguarda
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PESQUISA

Polícia investiga se
mais cinco pacientes
foram estupradas
ANA LUIZA
ALBUQUERQUE/FOLHAPRESS

INVERNO: Muitas nuvens durante o dia.
Manhã
Chuva a qualquer hora.

para ouvir o marido da paciente
que aparece nas filmagens do
estupro. Ela também ainda não
prestou depoimento.
Segundo a delegada, os médicos que estavam presentes no
centro cirúrgico do Hospital da
Mulher não perceberam o crime, mas disseram que a sedação à qual as vítimas eram submetidas é incomum.
O hospital vai ceder à polícia
a relação das pacientes de cujas
cirurgias o anestesista participou e os relatos da equipe também poderão auxiliar nas investigações. Os prontuários poderão ajudar a identificar quais
medicamentos foram utilizados
e sua quantidade.
As investigações vão se debruçar primeiramente sobre as
pacientes atendidas por ele no
Hospital da Mulher Heloneida
Studart. Depois, se comprovado
que o anestesista de fato atuava
em outros hospitais, também
serão requisitados os prontuários nessas unidades.
Os profissionais que filmaram e denunciaram o crime disseram que têm medo de represálias. Eles afirmaram que Bezerra chegou a intimidar uma
enfermeira que tentou averiguar seu comportamento.
"A enfermeira começou a
chegar mais perto dele no início
do procedimento e ele se incomodou. Começou a olhá-la de
forma intimidadora, a tratá-la
rispidamente, dando a entender que não deveria estar na sala. Ele tentava afastar as pessoas", diz Lomba.
Segundo a polícia, desconfiadas da postura do médico há
cerca de um mês, enfermeiras
do hospital decidiram usar um
telefone celular para registrar o
que ele fazia durante as cirurgias. O suspeito foi indiciado
sob suspeita de estupro de vulnerável, cuja pena varia de 8 a
15 anos de prisão.
As enfermeiras decidiram fazer a gravação porque notaram
algumas atitudes incomuns de
Bezerra. Elas desconfiaram da
tentativa de fazer uma barreira
física para dificultar a visão da
paciente durante a cirurgia, do
procedimento de sedação atípico em cesáreas e de alguns movimentos do médico, que parecia estar manipulando o rosto
das pacientes.
Em nota, o advogado Hugo
Novais, que defendia o anestesista, disse que só manifestaria
sobre a acusação após ter acesso aos depoimentos e outros
elementos de prova apresentados na audiência de custódia.
Ele, contudo, deixou o caso no
fim da tarde desta segunda e
ainda não havia novo defensor
constituído.
À frente das investigações do
caso, a delegada Barbara Lomba foi criticada nas redes sociais
porque teria sido excessivamente educada com o anestesista no momento da prisão.
Em gravação filmada por sua
própria equipe, Lomba aparece
explicando ao médico que ele
estava sendo preso em flagrante
e que teria seus direitos garantidos, como acesso a um advogado. "É desagradável, mas vamos
ter que fazer", ela diz.
Em entrevista, Lomba afirma que atua como policial há
21 anos e que sempre deu o
mesmo tratamento a todos os
presos.

Nota
POLÍCIA MATA SEIS EM FAVELA DO
RJ E TIROTEIO FECHA ESTAÇÃO DE TREM
Uma troca de tiros durante uma operação da Polícia Civil na
favela de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro,
deixou seis pessoas mortas. Os agentes também prenderam
dois suspeitos. A ação levou ao fechamento de uma a estação
de trem próxima da comunidade. De acordo com a Polícia
Civil, agentes do Esquadrão Antibombas foram alvos de tiros
quando passavam pela avenida Dom Hélder Câmara, a
caminho da Cidade da Polícia -sede das unidades
especializadas da corporação. Policiais da Core (Coordenadoria
de Recursos Especiais) foram acionados para apoio da equipe
durante a troca de tiros. Seis pessoas foram mortas em
supostos confrontos com os agentes, e duas foram presas em
flagrante. Seis pistolas foram apreendidas.

Nem republicanos querem
Trump candidato em 2024
U

ma pesquisa divulgada pelo jornal The
New York Times ontem indica que o ex-presidente
Donald Trump vem sofrendo altos níveis de rejeição entre republicanos -64% dos eleitores com
menos de 35 anos e 65% dos que
têm diploma universitário afirmaram que votariam contra ele
nas primárias, a seleção dentro
do Partido Republicano que definirá o candidato da sigla à corrida presidencial em 2024.
Mesmo assim, Trump mantém a preferência na legenda.
Em uma concorrência hipotética
contra cinco outros rivais republicanos nas primárias, 49% dos
eleitores o apoiariam para concorrer à presidência, mostrou a
pesquisa, feita em parceria com o
Siena College. Olhando por outro ângulo, os números indicam
também a perda do apoio de metade dos eleitores do partido.
A perda de prestígio de
Trump parece ter sido causada
pela sua postura de refutar o resultado das eleições de 2020 e
também pela invasão de seus
apoiadores no Capitólio, em 6
de janeiro de 2021. Enquanto
75% dos eleitores afirmaram
que o ex-presidente estava "ape-

nas exercendo seu direito de
contestar a eleição", quase um
em cada cinco disse que ele "foi
tão longe que ameaçou a democracia americana".
A maior ameaça contra
Trump dentro do partido é o governador da Flórida, Ron DeSantis, que conta com a preferência de 25% dos eleitores. Ele
é o escolhido dos republicanos
mais jovens, entre os que têm
diploma universitário e aqueles
que disseram ter votado no democrata Joe Biden em 2020.
Em terceiro lugar, bem atrás
de DeSantis, está o senador pelo
Texas Ted Cruz, com apenas 7%
das intenções de voto nas primárias. Ele é seguido por Mike Pence, ex-vice de Trump, com 6%.
Entre aqueles que votaram
em Trump em 2020, 44% disseram ter uma opinião muito favorável de DeSantis - semelhante
aos 46% que afirmaram o mesmo sobre Trump.
Trump não entraria necessariamente nas primárias com
uma vantagem insuperável contra seus rivais, indica a pesquisa.
A porcentagem do eleitorado republicano que o apoia é menor
do que a de Hillary Clinton entre
os democratas no início da cor-

rida de 2016, quando ela era vista como a favorita incontornável, mas mesmo assim acabou
se envolvendo em uma competição prolongada nas primárias
contra o senador Bernie Sanders, de Vermont.
A pesquisa sugere ainda que
os temores republicanos sobre
uma candidatura de Trump podem ter fundamento: ele ficou
atrás do presidente Biden, por
44% a 41%, em uma hipotética
revanche da disputa de 2020,
apesar da queda do apoio ao
atual presidente.
Foram entrevistados por telefone 849 eleitores americanos
em todo o país entre 5 e 7 de julho. A margem de erro é de 4,1
pontos.
No dia anterior, a mesma
pesquisa mostrou os baixos níveis de aprovação de Joe Biden.
Entre eleitores do Partido Democrata, só 26% dizem desejar
ver o presidente concorrendo à
reeleição em 2024, enquanto
outros 64% afirmam esperar que
a legenda tenha outro nome na
disputa do cargo. Biden, 79, já
disse que pretende buscar um
segundo mandato.
A crise de imagem se reflete
em uma sensação de pessimis-

mo, com só 13% das pessoas dizendo ver o país no rumo certo.
O número é o mais baixo na série do NYT desde 2008, época do
auge da crise financeira global,
no final da gestão de George W.
Bush. E o sentimento é generalizado, quando se analisam os recortes por região do país, idade,
cor da pele e preferência partidária (os EUA estão no melhor
caminho para só 27% dos democratas).
Trump tem passado por uma
fritura durante as audiências
públicas que trazem à tona o resultado de investigações sobre a
invasão do Capitólio. O resultado de quase um ano de apuração vem sendo exposto em sessões conduzidas por uma comissão bipartidária da Câmara.
Até agora, foram seis encontros,
sendo o mais explosivo o que teve o depoimento de Cassidy
Hutchinson, no final de junho.
De acordo com a ex-assessora
da Casa Branca, Trump sabia que
seus apoiadores estavam armados e poderiam se tornar violentos no dia da invasão, mas mesmo assim quis retirar medidas de
segurança, como os detectores de
metal que impediriam a entrada
no prédio com armas.

CORRUPÇÃO

Presidente do Sri Lanka tenta fugir
do país e é barrado em aeroporto
Funcionários do aeroporto de
Colombo, no Sri Lanka, impediram a fuga do presidente na segunda-feira passada. Gotabaya
Rajapaksa tentava deixar o país,
com destino a Dubai, após milhares de manifestantes terem invadido sua casa, num grande protesto contra o que consideram a
má gestão da maior crise política
e econômica em décadas.
De acordo com autoridades, a
equipe de imigração se recusou a
deixar Rajapaksa ir à área VIP do
aeroporto para carimbar seu passaporte. Como o presidente não
quis enfrentar as filas comuns, te-

mendo a reação das pessoas presentes, perdeu quatro voos para
os Emirados Árabes Unidos e,
junto de sua esposa, teve de retornar a uma base militar próxima.
Segundo o chefe do Parlamento, o líder cingalês prometeu renunciar hoje, abrindo caminho para uma transição pacífica diante dos protestos que levaram à sua queda e a de vários
ministros. Como a renúncia ainda não foi formalizada, ele se beneficia da imunidade presidencial e pode utilizá-la para buscar
refúgio no exterior.
Impedido de voar, ele agora

examina a possibilidade de fugir
do país em uma embarcação da
Marinha, segundo oficiais disseram à agência de notícias AFP.
O presidente não foi o único
membro da família a falhar na
tentativa de fugir. Seu irmão mais
novo, Basil Rajapaksa, que atuou
como ministro das Finanças e
também é acusado de corrupção,
foi impedido de embarcar em um
voo para os EUA, via Dubai, na
manhã de ontem, após protestos
de passageiros.
Funcionários do aeroporto impediram sua entrada na aeronave
e, quando a situação ficou mais
tensa, Basil, que também tem cidadania americana, recuou.
Depois das tentativas de fuga,
uma moção foi apresentada à
Suprema Corte do Sri Lanka pedindo uma ordem para proibir
que alguns membros da família
Rajapaksa deixem o país. Além
do presidente e de Basil, a moção inclui Mahinda Rajapaksa, o
irmão mais velho, que foi forçado a renunciar ao cargo de primeiro-ministro em maio, e também o atual premiê, Ranil Wickremesinghe -que já prometeu
deixar o posto assim que outro
líder for escolhido.
O presidente não era visto em

público desde a última sexta-feira, quando sua casa foi invadida.
O Parlamento agendou a eleição
indireta de seu substituto para 20
de julho -o favorito a assumir o
cargo é o líder da oposição, Sajith
Premadasa, filho de um presidente assassinado.
Os legisladores ainda não decidiram quem assumirá o cargo de
premiê. O novo presidente deve
cumprir o restante do mandato
de Rajapaksa, que termina em
2024, e poderá nomear um novo
primeiro-ministro, que teria que
ser aprovado pelo Parlamento.
A família Rajapaksa domina a
política da ilha de 22 milhões de
habitantes há anos, e a maioria
dos cingaleses os culpa pela
atual miséria -o Sri Lanka vive a
pior crise econômica desde que
se tornou independente da Inglaterra, em 1948, com o colapso
da economia dependente do turismo, duramente atingida pela
pandemia.
Os cingaleses também responsabilizam o presidente pela proibição do uso de fertilizantes químicos, medida posteriormente
revertida mas que prejudicou a
produção agrícola. Atualmente, o
país mal tem dólares para importar combustível.

