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RECEITA

IBC-B R

Atividade econômica cai 0,11% em maio
A atividade econômica brasileira apresentou uma queda de 0,11%
em maio, na comparação com abril, de acordo com dados divulgados ontem, em Brasília, pelo Banco Central (BC). Este é o segundo
mês seguido de queda no Índice de Atividade Econômica do Banco
Central (IBC-BR), indicador considerado como uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB). Em abril, o IBC-BR já havia apresentado
recuo de 0,44% na comparação com março, quando houve alta de

1,09%. No acumulado do ano, o IBC-Br ficou em 2,08%. Em 12 meses, ele acumula alta de 2,66%. Os dados são dessazonalizados, ou
seja, desconsideram diferenças de feriados e de oscilações da atividade econômica, típicas de determinadas épocas do ano. O IBC-BR
é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira
e ajuda o BC a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic,
definida atualmente em 13,25% ao ano. PÁGINA 2

KAMIKAZE

Sigilo de 100
anos esconde
falcatruas de
F. Bolsonaro

Congresso promulga PEC que
libera gastos em ano eleitoral

A Receita Federal impôs um
sigilo de 100 anos no processo
que descreve a ação do órgão
federal para tentar confirmar
uma tese da defesa do senador
Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com
objetivo de anular a origem do
caso das "rachadinhas" do filho
do presidente da República. A
restrição exigiu uma mudança
na interpretação do órgão sobre o caráter dos documentos,
antes disponibilizados publicamente. Agora, a Receita afirma que os documentos possuem informações pessoais,
motivo pelo qual o acesso está
restrito a agentes públicos e
aos envolvidos no processo. O
fisco afirma que, como regra, a
restrição de publicidade tem
prazo máximo de 100 anos, como previsto na Lei de Acesso à
Informação. PÁGINA 5

EDUCAÇÃO

WILSON DIAS/ABRASIL

Com a presença de Jair Bolsonaro (PL), o
Congresso Nacional promulgou ontem a
PEC dos bilhões, que prevê um pacote de
bondades que será distribuído no ano em
que o presidente tenta a reeleição. Bolsonaro, que estava em viagem ao Maranhão, retornou a Brasília para participar da cerimônia de promulgação. A sessão solene estava
inicialmente marcada para as 16h, mas
atrasou mais de duas horas para esperar o
mandatário. Em desvantagem nas pesquisas de intenção de votos, Bolsonaro aposta
na concessão de uma série de benefícios
para a população mais vulnerável e também para as categorias impactadas pela alta
dos preços dos combustíveis. Bolsonaro
chegou ao Senado antes do presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e precisou esperar por cerca de dez minutos na
sala da presidência. Pacheco chegou acompanhado do senador Davi Alcolumbre
(União Brasil-AP), que recentemente voltou a se aproximar de Bolsonaro. PÁGINA 2

COMPLEXO

ELEIÇÕES

Brasil tem sete
universidades
entre as dez
melhores da AL
O Brasil é o país mais representado no ranking de melhores
universidades da América Latina
feito pela publicação britânica
Times Higher Education. Entre
as 10 instituições de ensino mais
bem avaliadas, sete são brasileiras. O ranking foi divulgado pela
publicação na tarde de ontem. A
lista completa pode ser acessada
na página da publicação. Pelo 6º
ano consecutivo, a USP (Universidade de São Paulo) ficou em 2º
lugar no ranking, atrás apenas da
Pontifícia Universidade Católica
do Chile. A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) se
manteve mais uma vez no terceiro lugar, seguida pela Unifesp
(Universidade Federal de São
Paulo), que avançou da nona para a quarta posição. PÁGINA 5

Militares golpistas vão ao Senado
falar asneiras de urnas eletrônicas
ROQUE DE SÁ/AGÊNCIA SENADO

foi dada durante audiência na Comissão de Fiscalização do Senado. O coronel Souza falou por 15
minutos, logo após a fala do general Nogueira. Na
apresentação, o coronel disse que o TSE adotou,
nos últimos anos, medidas que dão "grande nível
de proteção" contra ataques externos. PÁGINA 5

Levado ao Senado pelo ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, o coronel Marcelo
Nogueira de Souza (foto) afirmou ontem que os
documentos entregues pelo TSE às Forças Armadas não comprovam a segurança das urnas eletrônicas contra ameaças internas. A declaração

DO

LINS

MP denuncia
2 PMs pelo
assassinato de
Kathlen Romeu
O MP-RJ (Ministério Público
do Rio de Janeiro) denunciou
ontem os policiais militares Rodrigo Correia de Frias e Marcos
Felipe da Silva Salviano pela
morte da designer de interiores
Kathlen Romeu, atingida por um
tiro no Complexo do Lins, zona
norte do Rio, em junho de 2021.
Aos 24 anos, ela estava grávida
do seu primeiro filho. A denúncia acontece 13 meses após a
morte da jovem, depois de uma
série de reclamações dos familiares de Kathlen, que viam descaso do Ministério Público em
relação à investigação sobre o
homicídio. Em maio, houve a
primeira audiência sobre a denúncia de fraude processual para apurar se os policiais alteraram a cena do crime. PÁGINA 4

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: -1,80% / 96.120,85 / -1.760,30 / Volume: 24.516.157.533 / Quantidade: 3.660.447
Maiores Altas

Maiores Baixas
Preço

% Oscil.

Mais Negociadas
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% Oscil.

Preço

Fechamento
% Oscil. Dow Jones

%

30.630,17 -0,46

4.13

+6.44 +0.25
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−6.66
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67.95
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NASDAQ Composite

26.39

+4.31 +1.09
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13.45
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−0.92

PETROBRAS PN N2

27.49

−2.69

−0.76

Euro STOXX 50

3.397,34 -1,65

RAIADROGASILON EJ NM 20.63

+3.67 +0.73

CYRELA REALTON NM

12.17

−5.95

−0.77

ITAUUNIBANCOPN N1

22.15

−1.12

−0.25

CAC 40

5.915,41 -1,41

MAGAZ LUIZA ON NM

2.91

+2.83 +0.08

BTGP BANCO UNT N2

21.12

−4.86

−1.08
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10.28

0.00

0.00

FTSE 100

7.039,81 -1,63

COGNA ON ON NM

2.39

+2.58 +0.06

BRADESPAR PN N1

22.25

−5.44

−1.28

BRADESCO PN N1

16.34

−2.27

−0.38

DAX 30

12.519,66 -1,86

CIELO ON NM
BBSEGURIDADEON NM

11.251,185 +0,03

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

R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
13,25% 0,49
OURO
0,66% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,4415

0,59% (jun.) EURO turismo
0,67% (jun.) Compra: 5,4889
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 14/jul Compra: 5,4562
DÓLAR comercial
R$ 294,80 Compra: 5,4332
DÓLAR turismo
Venda: 5,4421 Compra: 5,4616

Venda: 5,6689
Venda: 5,4268
Venda: 5,4338
Venda: 5,6416
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MERCADOS

Dólar sobe a R$ 5,43;
Bolsa cai para menor
nível desde 2020

Atividade econômica do
Brasil cai 0,11% em maio

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

LUCIANO NASCIMENTO/ABRASIL

Influenciado pelo cenário
internacional e pela aprovação da emenda constitucional
que amplia benefícios sociais,
o mercado financeiro teve
mais um dia de nervosismo
ontem. O dólar chegou a aproximar-se de R$ 5,50, mas a alta
perdeu força ao longo do dia.
A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) voltou a cair e
atingiu o menor nível desde o
fim de 2020.
O dólar comercial encerrou
o dia vendido a R$ 5,433, com
alta de R$ 0,027 (+0,51%). A
moeda norte-americana teve
um dia tenso, chegando a ser
vendida a R$ 5,48 na máxima
do dia, por volta das 10h30.
No entanto, a cotação desacelerou após declarações de diretores do Federal Reserve

(Fed, Banco Central norteamericano) que arrefeceram o
mercado.
A Bolsa de valores teve uma
quinta-feira ainda mais turbulenta. O Índice Bovespa (Ibovespa), fechou aos 96.121 pontos, com recuo de 1,8%. O indicador fechou no menor, na semana anterior à vitória de Joe
Biden nas eleições norte-americanas.
Tanto fatores externos como internos interferiram no
mercado financeiro. Nos Estados Unidos, aumentaram as
apostas de que, após a inflação
anual atingir 9,1% em junho (o
maior nível em 41 anos), o Fed
elevará os juros básicos em 1
ponto percentual na próxima
reunião. Taxas mais altas em
economias avançadas provocam fuga de recursos de países
emergentes, como o Brasil.

ICMS

Congresso derruba veto
e reativa compensação
para perdas de estados
RENATO MACHADO E
DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS
O Congresso Nacional derrubou ontem vetos do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao
projeto de lei que limita impostos sobre combustíveis e
restabeleceu dispositivos que
preveem compensação aos estados pela perda de arrecadação.
Por outro lado, não houve
acordo referente ao veto sobre
o dispositivo que buscava garantir a recomposição de verbas para saúde e educação em
caso de prejuízo a essas áreas
devido à perda de arrecadação. Esse item será votado de
maneira separada em sessão
após o fim do recesso parlamentar. Articulado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL), o projeto de lei era

CRÉDITOS

uma das apostas do governo
federal para reduzir o preço
dos combustíveis.
O projeto de lei aprovado
por deputados e senadores
prevê o estabelecimento de
um teto de 17% para o ICMS
(Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços) que
incide sobre combustíveis,
energia, telecomunicações e
transportes. A limitação tributária seria possível pois esses
itens passam a ser considerados essenciais.
Após a sanção do projeto,
diversos estados já reduziram
suas alíquotas e houve redução do preço aplicado nas
bombas de combustíveis.
Jair Bolsonaro sancionou o
projeto, mas por outro lado vetou itens que previam compensação a estados e municípios.

FISCAIS

Receita regulamenta
correção de juros
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL –
As empresas que usam créditos fiscais (tributos pagos a
mais ao longo da cadeia produtiva para pagar menos impostos) terão mudanças na
forma como o saldo remanescente será corrigido. A Receita
Federal proibiu a incidência
de juros sobre juros na compensação tributária, reduzindo o valor que os empresários
podem abater em impostos
futuros.
A mudança consta da Solução de Consulta 24/2022 Editada pela Coordenação-Geral de
Tributação da Receita Federal
há um mês, a medida foi publicada apenas ontem no Diário
Oficial da União.
A mudança afetará principalmente empresas que habi-

litam, de uma vez, no sistema
da Receita Federal, créditos
fiscais reconhecidos judicialmente, mas abatem impostos
aos poucos. O saldo remanescente do crédito que ainda não
foi usado para reduzir tributos
é corrigido pela taxa Selic (juros básicos da economia) durante os cinco anos em que o
abatimento pode ser feito.
Uma empresa que contesta
judicialmente uma cobrança
da Receita Federal tem o saldo
do crédito tributário corrigido
pela Selic desde o momento
em que entrou com a ação até
a decisão definitiva da Justiça.
Além da atualização, havia
uma segunda correção do saldo no momento da compensação (quando o crédito tributário é usado para abater tributos futuros).

A

atividade econômica
brasileira apresentou
uma queda de 0,11%
em maio, na comparação com
abril, de acordo com dados divulgados ontem, em Brasília,
pelo Banco Central (BC). Este é
o segundo mês seguido de queda no Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBCBR), indicador considerado co-

PAÍS

mo uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB).
Em abril, o IBC-BR já havia
apresentado recuo de 0,44% na
comparação com março, quando houve alta de 1,09%. No acumulado do ano, o IBC-Br ficou
em 2,08%. Em 12 meses, ele acumula alta de 2,66%.
Os dados são dessazonalizados, ou seja, desconsideram diferenças de feriados e de oscilações da atividade econômica, tí-

picas de determinadas épocas
do ano.
JUROS
O IBC-BR é uma forma de
avaliar a evolução da atividade
econômica brasileira e ajuda o
BC a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic, definida atualmente em 13,25% ao
ano.
O indicador incorpora informações sobre o nível de ativida-

de dos três setores da economia:
a indústria, o comércio e os serviços e a agropecuária, além do
volume de impostos.
Segundo o BC, o IBC-Br terminou o trimestre do ano com
variação positiva de 0,92%, também considerando os dados
dessazonalizados. Na comparação com maio de 2021, o Índice
de Atividade Econômica apresentou alta de 3,74%. Assim,
chegou a 141,97 pontos.

SEM LEI

Congresso promulga PEC que
libera gastança em ano eleitoral
Com a presença de Jair Bolsonaro (PL), o Congresso Nacional promulgou ontem a PEC dos
bilhões, que prevê um pacote de
bondades que será distribuído
no ano em que o presidente tenta a reeleição.
Bolsonaro, que estava em
viagem ao Maranhão, retornou
a Brasília para participar da cerimônia de promulgação. A sessão solene estava inicialmente
marcada para as 16h, mas atrasou mais de duas horas para esperar o mandatário.
Em desvantagem nas pesquisas de intenção de votos,
Bolsonaro aposta na concessão
de uma série de benefícios para

a população mais vulnerável e
também para as categorias impactadas pela alta dos preços
dos combustíveis. Bolsonaro
chegou ao Senado antes do
presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco (PSD-MG), e precisou
esperar por cerca de dez minutos na sala da presidência. Pacheco chegou acompanhado
do senador Davi Alcolumbre
(União Brasil-AP), que recentemente voltou a se aproximar de
Bolsonaro.
A proposta surgiu inicialmente como uma reserva de
cerca de R$ 30 bilhões para
compensar estados que optassem por zerar as alíquotas de

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
sobre combustíveis.
Uma articulação envolvendo
o governo e algumas das principais lideranças do Congresso
permitiu que a proposta fosse
completamente desfigurada,
transformando-se em um pacote de bondades, ao custo total de
R$ 41,25 bilhões.
A PEC prevê o aumento de R$
400 para R$ 600 no valor do Auxílio Brasil –substituto do programa Bolsa Família– e ainda busca
zerar a fila para o benefício.
Também dobra o valor do vale-gás e cria um auxílio para caminhoneiros e também para ta-

xistas.
A criação de novos programas é vedada pela legislação
eleitoral, mas a PEC buscou
contornar essa vedação com a
polêmica inclusão no texto da
previsão de decretação de estado de emergência.
O governo Jair Bolsonaro vinha sofrendo grandes desgastes
por causa da alta dos preços dos
combustíveis. O mandatário então decidiu lançar uma guerra
de retóricas contra o comando
da Petrobras e contra os governadores –a quem acusa de serem os responsáveis pelos altos
preços por não reduzirem os tributos estaduais.

ABRAS

Consumo nos lares brasileiros
registra queda de 3,47% em maio
FLÁVIA ALBUQUERQUE/ABRASIL
O consumo nos lares brasileiros registrou queda de 3,47% em
maio na comparação com abril.
Em relação ao mesmo período
de 2021, houve alta de 0,39%. No
acumulado do ano tem-se expansão de 2,02%. Os dados foram divulgados ontem, em São
Paulo, pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). A
queda da inflação em maio refletiu em menor variação nos
preços da cesta de alimentos.
Segundo o vice-presidente institucional da Abras, Marcio Milan,

COBRANÇA

a expectativa é de que a redução
do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
sobre os combustíveis, que impacta o frete, a queda do desemprego e os novos recursos que devem ser injetados na economia
decorrentes da Proposta de
Emenda à Constituição – a chamada PEC dos Benefícios - contribuam para o consumo nos lares.
“Estamos confiantes na sinalização dos analistas de mercado
para uma inflação em menor patamar para o próximo mês, o que
pode diminuir o preço da cesta
de alimentos”, disse Milan.

CESTA
Segundo dados da Abras, o
valor da cesta de 35 produtos de
largo consumo (alimentos, bebidas, carnes, produtos de limpeza, itens de higiene e beleza)
sofreu reflexo da queda da inflação de maio.
A variação em maio foi de
0,94%, sendo a menor alta desde
janeiro. Com isso, o preço médio da cesta nacional passou de
R$ 758,72 em abril para R$
765,82 em maio. Já no acumulado do ano houve alta de 9,32% e,
em 12 meses, a variação foi de
17,20%.

As maiores altas de janeiro a
maio foram do feijão (28,46%),
leite longa vida (28,04%), óleo
de soja (22,57%), farinha de trigo
(21%), café torrado e moído
(14,63%), massa sêmola de espaguete (12,12%), margarina
(8,94%), arroz (2,59%) e açúcar
(0,61%).
No sentido contrário, aparecem os cortes da carne bovina
que apresentaram queda em
maio devido à baixa demanda:
traseiro (-0,84%) e dianteiro (0,07%). No entanto, no acumulado do ano os dois itens tiveram
alta de 4,84% e 4,87%.

IRREGULAR

Santander terá de devolver
R$ 79 milhões para clientes
O Santander firmou um acordo com o Banco Central se comprometendo a devolver cerca de
R$ 79 milhões a clientes por cobranças indevidas realizadas entre janeiro de 2014 e fevereiro
deste ano. O termo de compromisso foi publicado em maio.
O banco disse que "já efetuou
o ressarcimento de mais de 90%
dos valores cobrados e alcançará
a totalidade dentro do prazo

compromissado", acrescentando
"que adotou as medidas necessárias para que tais cobranças não
voltem a ocorrer". Segundo o documento, o Santander já efetuou
a devolução de R$ 64,4 milhões
até 30 de setembro de 2021.
As infrações cometidas pelo
Santander correspondem à violação de regras de cobrança de juros no cheque especial e de operações de parcelamento de car-

tão de crédito, além de cobrança
indevida de tarifa de empreendedores individuais e microempresários em operações via Pix.
Segundo o documento, o banco deve restituir R$ 43,16 milhões
por cobrança de taxa de juros sobre o valor utilizado no cheque
especial acima do limite estipulado pela autoridade monetária de
8% ao mês para microempreendedores individuais. A infração

foi registrada de 1º de janeiro de
2020 e 7 de fevereiro deste ano e
impactou 55.987 clientes.
O acordo também prevê a devolução de R$ 17,65 milhões por
cobrança indevida de tarifa de
empreendedores individuais e
microempresários por envio de
recursos via Pix entre 1º de março
de 2021 e 4 de fevereiro deste ano.
Foram 268.583 clientes afetados
neste caso.
O Santander também se comprometeu a ressarcir R$ 18,3 milhões a 378.046 clientes impactados por cálculos errados da antecipação de operações de parcelamento de cartão de crédito, considerando a data de fechamento
da fatura em vez da data de vencimento.
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Rio de Janeiro
COMPLEXO

DO

INVERNO: Sol com nevoeiro ao amanhecer.
Manhã
As nuvens continuam a noite.

Tarde

LINS

MP denuncia dois PMs pela
morte de Kathlen Romeu
LOLA FERREIRA/UOL/FOLHAPRESS

O

MP-RJ (Ministério
Público do Rio de Janeiro) denunciou ontem os policiais militares Rodrigo Correia de Frias e Marcos Felipe da Silva Salviano pela morte
da designer de interiores Kathlen Romeu, atingida por um tiro
no Complexo do Lins, zona norte do Rio, em junho de 2021. Aos
24 anos, ela estava grávida do
seu primeiro filho.
A denúncia acontece 13 meses após a morte da jovem, depois de uma série de reclamações dos familiares de Kathlen,

que viam descaso do Ministério
Público em relação à investigação sobre o homicídio. Em maio,
houve a primeira audiência sobre a denúncia de fraude processual para apurar se os policiais
alteraram a cena do crime.
Na denúncia apresentada
hoje à 2ª Vara Criminal da Capital, a 3ª Promotoria de Justiça de
Investigação Penal Especializada entendeu que a dupla de PMs
disparou contra um grupo suspeito de tráfico de drogas sem
que fossem percebidos - ação
chamada de "Tróia" -, "não havendo qualquer ação que legitimasse a referida agressão".

Nenhuma outra pessoa foi
atingida além de Kathlen, que
caminhava com sua avó em
uma rua de grande movimento.
De acordo com a denúncia, a
ação foi direcionada a suspeitos,
mas estes não ofereciam risco
pois já estavam em fuga.
PMS NEGAM
No dia 16 de maio, foi realizada uma audiência na Auditoria
da Justiça Militar para tratar de
outra denúncia do mesmo caso:
a de que houve fraude processual na ação. Cinco PMs são
acusados de alterarem a cena do
crime.

Os policiais foram questionados sobre a prática de troia na
comunidade, citada pela mãe de
Kathlen, e negaram a ocorrência. Os PMs informaram que estavam na favela em patrulhamento e que se deslocaram para
o local onde a jovem foi baleada,
após ouvirem os primeiros tiros
na comunidade.
O grupo negou ainda recolhimento de cápsulas de bala no
local e explicou que retornou
para a base da UPP do Lins, após
serem hostilizados por moradores. Os agentes negam ter permanecido na região para preservar o local do crime para perícia.

BAIXADA

Um monstro, diz Castro sobre
anestesista preso por estupro
MARIANA MOREIRA/FOLHAPRESS
O governador do Rio de Janeiro e pré-candidato à reeleição, Cláudio Castro (PL), disse
ontem que a Secretaria de Estado de Saúde deve estudar novos
protocolos de segurança após o
caso do anestesista Giovanni
Quintella Bezerra, 31, preso em
flagrante na madrugada de segunda-feira passada por estuprar uma mulher sedada durante uma cirurgia de parto em São
João de Meriti, na Baixada Fluminense.
Castro visitou o Hospital da
Mulher Heloneida Studart, local

do crime, no início da tarde. Ele
se encontrou com os enfermeiros que gravaram o vídeo em
que o anestesista comete o estupro na sala cirúrgica.
O governador declarou que
planeja avaliar com a Secretaria
de Estado de Saúde, equipes
médicas e o Conselho Regional
de Medicina a possibilidade do
aumento da segurança para pacientes em unidades de atendimento e hospitais.
Ele também repudiou o ato
do anestesista e o chamou de
"monstro". "Foi um caso totalmente extraordinário. A gente
vai se ver pode ter câmera ou

não (nos hospitais). Ainda vamos avaliar, mas já estão sendo
estudados novos protocolos
pela Secretaria de Saúde. Que
os funcionários não sejam balizados como esse profissional
que era um monstro. Com certeza vai haver uma mudança
nessa estrutura", disse o governador.
Castro também parabenizou
equipe de enfermeiros e técnicos que gravaram o vídeo e disse
que foram capazes de uma atitude "heroica".
"Conversei com os profissionais, com a direção, e eles tiveram uma atitude corajosa e des-

temida, pelo que me relataram.
Eles mostraram que são profissionais sérios e capacitados. Foi
um crime que chocou a todos
nós", disse Castro após o encontro com a equipe.
O governador também disse que a vítima e a equipe terão acompanhamento psicológico oferecido pelo próprio
hospital.
O deputado federal Doutor
Luizinho (Progressistas), a delegada responsável pelo caso, Bárbara Lomba, e secretária de Estado de Saúde em exercício,
Cláudia Mello, acompanharam
a visita.

CORONAVAC

Rio anuncia início de vacinação contra
Covid-19 para crianças de 3 e 4 anos
PATRÍCIA
PASQUINI/FOLHAPRESS
O prefeito do Rio de Janeiro,
Eduardo Paes, anunciou nas redes sociais o início da vacinação
contra a Covid para crianças de
3 e 4 anos com a Coronavac.
A vacina foi liberada pela
Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) para a faixa entre 3 a 5 anos na quartafeira passada.
Como crianças de 5 anos já
podiam tomar o imunizante da
Pfizer, a vacinação desse grupo
já estava liberada. Agora, as
crianças dessa idade também

poderão receber a Coronavac.
Para a faixa de 3 a 4 anos, a
Coronavac deve ser administrado em duas doses, com 28
dias de intervalo, assim como já
ocorre com os outros grupos.
De acordo com a prefeitura
do Rio, entre os dias 15 e 19 de
julho será a vez dos pequenos
com 4 anos; de 20 a 22, o esquema será voltado para quem tem
3 anos. Depois dessa data, qualquer pessoa a partir dos 3 anos
pode tomar.
No Rio, o público estimado
de crianças da nova faixa é de
190 mil. A Secretaria Municipal
de Saúde tem em estoque 100

mil doses da Coronavac. O órgão já enviou ofício ao Ministério da Saúde com pedido de novo aporte da vacina.
O Rio foi o primeiro município a anunciar o início do esquema vacinal. Em São Paulo, a
Secretaria Municipal da Saúde
seguirá o calendário do Programa Estadual de Imunizações.
Na capital paulista, cerca de
313.826 crianças entre três e
quatro anos de idade estão elegíveis – 155.608 têm três anos e
158.218 estão com quatro.
Com relação à quantidade
de vacinas para esse grupo, a
prefeitura de São Paulo está

em tratativa com o governo estadual.
Em nota, o Ministério da Saúde disse que vai avaliar, junto à
Câmara Técnica Assessora em
Imunizações, o uso do imunizante nessa faixa etária. A pasta
afirmou que todo estoque da vacina Coronavac foi distribuído
aos estados e Distrito Federal.
O Ministério da Saúde disse
ainda que as orientações técnicas são comunicadas imediatamente aos estados e municípios
desde o início da campanha e
reforça a orientação para que
todos sigam as medidas pactuadas.
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Receita encobre falcatruas de
Flávio com sigilo de 100 anos
ITALO NOGUEIRA/FOLHAPRESS

A

Receita Federal impôs
um sigilo de 100 anos
no processo que descreve a ação do órgão federal
para tentar confirmar uma tese
da defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com objetivo de
anular a origem do caso das "rachadinhas" do filho do presidente da República.
A restrição exigiu uma mudança na interpretação do órgão
sobre o caráter dos documentos,
antes disponibilizados publicamente.
Agora, a Receita afirma que
os documentos possuem informações pessoais, motivo pelo
qual o acesso está restrito a
agentes públicos e aos envolvidos no processo.
O fisco afirma que, como regra, a restrição de publicidade
tem prazo máximo de 100 anos,
como previsto na Lei de Acesso
à Informação.
Em fevereiro passado, a Recei-

ta havia disponibilizado os mesmos documentos, por considerar
que, por se tratar de uma investigação encerrada, não havia restrição para a sua divulgação.
Foi vetada na ocasião apenas
a disponibilização de dois relatórios do Coaf (órgão federal de
inteligência financeira) e de
uma planilha com registros de
acessos feitos por auditores fiscais nos dados de Flávio que
constava do processo.
Tanto a liberação dos papéis
em fevereiro como a negativa
em julho ocorreram em pedidos
via Lei de Acesso à Informação.
Em recurso feito após a última
negativa, a Receita não explicou
a razão da mudança de entendimento. Procurada, a assessoria
de imprensa do órgão não comentou o caso.
Os papéis mostram que a Receita mobilizou por quatro meses uma equipe de cinco servidores para tentar confirmar a tese de defesa do senador, segundo a qual ele teria tido seus da-

dos fiscais acessados e repassados de forma ilegal ao Coaf.
O objetivo era reunir provas
para anular a origem das investigações que culminaram na
acusação contra o senador de
desviar R$ 6,1 milhões de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ao
recolher parte do salário de assessores quando era deputado
estadual.
A denúncia foi arquivada
após decisões do STF (Supremo
Tribunal Federal) e do STJ (Superior Tribunal de Justiça) anularem as provas do caso.
O primeiro relatório do Coaf,
porém, segue válido e pode ser
usado num novo pedido de quebras de sigilo bancário e fiscal
para que a apuração seja refeita
com novas provas.
As 181 páginas do processo
mostram que, de outubro de
2020 a fevereiro de 2021, a Receita deslocou dois auditoresfiscais e três analistas tributários
para fazer a apuração.

Essa investigação foi objeto
de requerimento apresentado
pela defesa de Flávio ao então
secretário especial da Receita,
José Barroso Tostes Neto.
Na petição, datada de 25 de
agosto de 2020, o filho do presidente Jair Bolsonaro requisitou
apuração com a máxima urgência para identificação de nome,
CPF, qualificação e unidade de
exercício/lotação de auditores
da Receita que, segundo ele,
desde 2015 acessaram seus dados fiscais, de sua mulher, Fernanda, e de empresas a eles relacionadas.
A tese era a de que servidores
da Receita no Rio de Janeiro haviam vasculhado de forma ilegal
os dados de Flávio e de familiares e, a partir daí, repassado informações ao Coaf, órgão responsável pelo relatório de inteligência enviado ao Ministério
Público do Rio e que deu origem
à investigação das "rachadinhas" contra o filho do presidente e ex-assessores.

EDUCAÇÃO

Brasil tem sete universidades
entre as dez melhores da AL
O Brasil é o país mais representado no ranking de melhores
universidades da América Latina feito pela publicação britânica Times Higher Education. Entre as dez instituições de ensino
mais bem avaliadas, sete são
brasileiras.
O ranking foi divulgado pela
publicação na tarde de ontem. A
lista completa pode ser acessada na página da publicação.
Pelo sexto ano consecutivo, a
USP (Universidade de São Paulo)
ficou em segundo lugar no ranking, atrás apenas da Pontifícia
Universidade Católica do Chile.
A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) se manteve
mais uma vez no terceiro lugar,
seguida pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), que

CHAPA

AS 10 UNIVERSIDADES MAIS BEM AVALIADAS
1ª - Pontifícia Universidade Católica do Chile (Chile)
2ª - Universidade de São Paulo (Brasil)
3ª - Universidade Estadual de Campinas (Brasil)
4ª - Universidade Federal de São Paulo (Brasil)
5ª - Instituto de Tecnologia de Monterrey (México)
6ª - Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil)
7ª - Universidade do Chile (Chile)
8ª - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil)
9ª - Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil)
10ª - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasil)

avançou da nona para a quarta
posição. A publicação avaliou o
desempenho de 197 instituições
de ensino superior de 13 países.
O ranking analisa as universida-

des em cinco áreas: ensino, pesquisa, impacto de citação, panorama internacional e receita da
indústria. Ao todo, são 13 indicadores, como número de citações

em pesquisa e o grau de titulação dos professores.
Segundo a publicação, as universidades brasileiras tiveram
melhora na qualidade e na quantidade de pesquisas. O país supera a média latino-americana em
todas os quesitos, exceto na avaliação sobre impacto de citações
e métricas internacionais.
Além de ter mais instituições
no top 10, o Brasil também é o
país mais representado no ranking, com 72 universidades. Em
seguida aparece o Chile (30),
Colômbia (29) e México (26).
Das universidades brasileiras
que entraram para a lista, 90%
são públicas. Apenas oito são
particulares, e a PUC-Rio é a
mais bem avaliada entre elas e
aparece na décima posição.

SUJA

Presidente do STJ restabelece direitos
políticos de Anthony Garotinho
JOSÉ CRUZ/ABRASIL

ITALO NOGUEIRA/FOLHAPRESS
O presidente do STJ (Superior
Tribunal de Justiça), Humberto
Martins (foto), suspendeu na
quarta-feira passada em decisão
liminar os efeitos da última condenação que impedia uma eventual candidatura de Anthony Garorinho (União Brasil) na avaliação da defesa do ex-governador.
Martins restabeleceu os direitos políticos de Garotinho até o
STF (Supremo Tribunal Federal)
decidir sobre a retroatividade
das mudanças na Lei de Improbidade Administrativa. A alteração na legislação é o argumento
da defesa para reverter a condenação imposta a Garotinho.
"Há probabilidade de êxito
do recurso especial, em decorrência de ilegalidade da decisão
originária. O apelo em apreço
trata de diversas alegações de
violações a dispositivos legais,
que, se reconhecidas, podem resultar risco de irreversibilidade
da decisão judicial tomada na
instância originária, caso não
haja a concessão de efeito suspensivo ao agravo em recurso
especial interposto", escreveu o
ministro.
O ex-governador foi condenado por improbidade administrativa, sob acusação de fraudes
na saúde durante o mandato de
sua mulher, Rosinha Garotinho

(2003-2006), que geraram mais
de R$ 234 milhões de danos ao
erário.
Foi esta decisão que fez com
que ele tivesse o registro de candidatura para o governo fluminense negado em 2018, em razão da Lei da Ficha Limpa.
A decisão de Martins em favor de Garotinho é semelhante à
proferida em favor do ex-governador do Distrito Federal José
Roberto Arruda (PL). Ele também articula sua candidatura.
O Supremo agendou para o
dia 3 de agosto a análise sobre os
efeitos da nova Lei de Improbidade Administrativa, dois dias

antes do limite para a realização
das convenções partidárias.
Há duas semanas, Garotinho
já havia conseguido sua principal vitória ao derrubar no STF
(Supremo Tribunal Federal) a
condenação por corrupção eleitoral imposta pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) no âmbito da Operação Chequinho.
Ele foi acusado de utilizar o
programa Cheque Cidadão, da
Prefeitura de Campos, para a
compra de voto. O número de
beneficiários mais que dobrou
com, segundo o Ministério Público, fins eleitorais.

A Segunda Turma anulou as
provas do caso por falta de perícia para garantir a validade de
provas obtidas num computador apreendido na Prefeitura de
Campos dos Goytacazes (RJ). A
reversão deste caso era considerada mais difícil pela defesa do
ex-governador.
Garotinho ainda tenta dentro
do União Brasil a confirmação
de sua candidatura. Uma ala do
partido defende o apoio ao governador Cláudio Castro (PL),
que vai tentar a reeleição.
Pesquisa Datafolha divulgada no começo do mês mostra
Garotinho com 7% das intenções de voto. Neste cenário, a
corrida pelo governo do Rio de
Janeiro é liderada pelo deputado Marcelo Freixo (PSB), 22%, e
pelo governador Cláudio Castro
(PL), com 21%.
No cenário sem o ex-governador, Castro vai a 23%. Os dados do instituto mostram que a
maior parte dos eleitores de Garotinho optam pelo atual governador na sua ausência.
O dado explica a preocupação de integrantes da campanha
do pré-candidato do PL com a
entrada do novo rival na disputa. O ex-governador tem se
aproximado do presidente Jair
Bolsonaro e pode ser um palanque alternativo defendido por
alguns bolsonaristas no estado.

Militares golpistas vão
ao Senado ‘falar mal’
de urnas eletrônicas
CÉZAR FEITOZA/FOLHAPRESS
Levado ao Senado pelo ministro da Defesa, general Paulo
Sérgio Nogueira, o coronel Marcelo Nogueira de Souza afirmou
ontem que os documentos entregues pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) às Forças Armadas não comprovam a segurança das urnas eletrônicas
contra ameaças internas.
A declaração foi dada durante audiência na Comissão de
Fiscalização do Senado. O coronel Souza falou por 15 minutos,
logo após a fala do general Nogueira.
Na apresentação, o coronel
disse que o TSE adotou, nos últimos anos, medidas que dão
"grande nível de proteção" contra ataques externos. "A urna
não se conecta à internet, não
tem outras ligações. Realmente,
uma vulnerabilidade externa é
muito difícil", disse.
"No que tange à vulnerabilidade interna, até o momento a
gente não tem disponível a documentação que nos leve a formar uma opinião conclusiva
que a solução é segura em relação a uma ameaça interna",
completou.
Segundo o coronel Souza, é
possível que um "código malicioso" seja inserido na urna
dentro do TSE e burle os testes
feitos pela corte eleitoral.
O código-fonte, tema da fala
do militar, pode ser inspecionado por todas as entidades fiscalizadoras desde outubro do ano
passado. Elas podem analisar e
verificar se não há nada errado.
Depois disso ele passa por
uma compilação, em que é
transformado em uma linguagem que as urnas conseguem
entender.
Isso ocorre em uma cerimônia pública em que as entidades
também podem estar presentes
e podem optar por assinar digitalmente os programas. Tanto o
código-fonte quanto o código
compilado são lacrados e guardados em um cofre do tribunal.
Nesta eleição, há ainda parcerias com universidades, que
receberam cópias do códigofonte para inspeção em ambiente externo ao TSE. Todas
essas medidas buscam dar
transparência ao processo e
permitir a fiscalização do código-fonte por agentes externos
ao tribunal.
A contestação da segurança
das urnas eletrônicas tem sido
feita pelas Forças Armadas em
alinhamento com o presidente
Jair Bolsonaro (PL), que faz insinuações golpistas enquanto
pesquisas de intenção de voto o

colocam em segundo lugar,
atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Na quarta-feira passada, o
TCU (Tribunal de Contas da
União), em decisão unânime,
aprovou uma auditoria de técnicos da corte que não identificaram até o momento riscos relevantes à realização das eleições de 2022.
Segundo a análise dos auditores, a estrutura de segurança
da informação, de procedimentos e de sistemas do TSE "está
muito aderente às boas práticas
internacionais".
Ontem, em audiência no
Senado, o ministro Paulo Sérgio disse que a atuação das
Forças Armadas no processo
eleitoral deste ano "não tem
viés político".
"Não tem 'colocar em xeque ou em dúvida' o que quer
que seja. É só apresentar um
trabalho. A decisão, aceitação
ou não, não cabe a gente, cabe
ao TSE, que tem suas nuances
de logística, capacidade, recursos. Nós não poderíamos
deixar de apresentar esse trabalho."
Aos senadores o ministro da
Defesa ainda defendeu que o
TSE acolha três sugestões feitas
pelas Forças Armadas para aumentar a segurança do processo eleitoral. "Com certeza, essa
pressão, essas discussões seriam minimizadas se conseguíssemos isso", disse.
As sugestões são as seguintes:
Realizar o Teste de Integridade das urnas nas mesmas condições de votação, incluindo o
uso de biometria.
Promover o TPS (Teste Público de Segurança) no modelo
de urna UE2020, que representa
39% do total de urnas.
Incentivar a realização de
auditoria por outras entidades,
principalmente por partidos
políticos, conforme prevê a legislação eleitoral.
O TSE já respondeu as três
sugestões apresentadas pelas
Forças Armadas na CTE (Comissão de Transparência Eleitoral).
Sobre o uso da biometria no
Teste de Integridade, os técnicos afirmaram que a eleição
não é feita com identificação
biométrica de 100% dos eleitores, o que poderia prejudicar a
realização do processo.
O TSE diz que acolheu parcialmente a segunda sugestão.
Segundo a Corte, as urnas UE
2020 não foram utilizadas nos
primeiros testes deste ciclo eleitoral porque ainda estavam em
fase final de desenvolvimento.

TRANSFOBIA

Vereadora trans vai ao
STF contra Bolsonaro
A vereadora de São Paulo
Érika Hilton (PSOL) acionou o
STF (Supremo Tribunal Federal) contra o presidente Jair
Bolsonaro (PL) por falas homofóbicas e transfóbicas. A notícia-crime foi protocolada ontem com pedido de investigação para apurar as atitudes do
presidente.
Na quarta-feira passada,
Bolsonaro fez um discurso em
Imperatriz (MA) no qual defendeu ideias preconceituosas
contra pessoas homossexuais e
transexuais. O presidente também disse que seu modelo de
família é constituído por "homem, mulher e prole".
"O que nós queremos é que
o Joãozinho seja Joãozinho a
vida toda. A Mariazinha seja
Maria a vida toda, que constitua família, que seu caráter
não seja deturpado em sala de
aula", disse.
A vereadora afirma que as
falas do presidente têm "evidente caráter homofóbico e
transfóbico". A parlamentar

ressaltou que Bolsonaro trata
com "desdém e desrespeito a
existência de pessoas com
orientação sexual e identidade
de gênero distintas do padrão
heteronormativo".
Érika também destacou que,
ao dizer essas coisas enquanto
exerce o cargo de Presidente da
República, Bolsonaro "manifesta institucionalmente a homotransfobia". O ofício pede
que o STF encaminhe o caso
para a PGR (Procuradoria Geral
da República) para que o órgão
avalie a abertura de inquérito.
"O discurso proferido pelo
Noticiado aqui retratado representa uma conduta ilegal, reprovada pelo ordenamento jurídico brasileiro como um crime", diz a ação. Desde junho de
2019, a partir de decisão do STF,
o crime de homofobia deve ser
equiparado ao de racismo.
A vereadora é a primeira
transexual eleita para uma vaga
na Câmara Municipal de São
Paulo. Erika foi a mulher mais
votada nas eleições de 2020.
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Cardeal Tempesta
Orani João Tempesta, O.Cist
Arcebispo do Rio de Janeiro

Nossa Senhora
do Carmo

C

elebramos, no dia 16 de julho, a memória litúrgica
de Nossa Senhora do Carmo. Esse é mais um título concedido a Mãe de Deus, como tantos outros que
nós conhecemos. Cada título de Nossa Senhora tem
uma história por trás e uma particularidade em especial. Nossa Senhora sempre aparece para revelar algo
ou pedir que a Humanidade se una mais ao coração
de seu Filho e reze suplicando a paz.
Nossa Senhora do Carmo tem esse título por ser a
padroeira da Ordem dos Carmelitas. Tanto assim, que
também pode ser chamada de Nossa Senhora do
Monte Carmelo. O monte ou a montanha é o lugar do
encontro com Deus. Que, a exemplo de Nossa Senhora, possamos subir ao monte e encontrar Deus, pedindo a sua intercessão por toda a Humanidade, para
que todos possam acorrer à misericórdia divina e
converter os seus corações.
Maria sempre foi a mulher do silêncio. Meditava e
guardava tudo em seu coração. O Carmelo também é
o lugar do silêncio, onde as monjas e os monges rezam, em silêncio, pelas necessidades do mundo inteiro. A palavra ‘Carmelo’ em hebraico significa ‘vinha’.
Portanto, ‘vinha do Senhor’. O Carmelo pertence ao
Senhor. É a sua vinha e, dessa vinha, reza-se pela Humanidade inteira.
Esse nome remete à famosa montanha que fica na
Palestina, onde o profeta Elias e o sucessor Elizeu fizeram história com Deus e Nossa Senhora, que foi prefigurada numa pequena nuvem (Cf 1Rs 18, 20-45).
Os primeiros carmelitas eram eremitas. Viviam no
Monte Carmelo, na Terra Santa, entre o final do século XII e início do século XIII. Eles construíram, no
meio de seus eremitérios, uma capela que dedicaram
a Virgem Maria. Por isso, o nome original de Nossa
Senhora do Monte Carmelo. Do monte, do alto de Jerusalém, os monges rezavam pela Humanidade inteira e pediam a Nossa Senhora que livrasse a Humanidade de todo o mal. Maria caminha à frente e abre os
caminhos para que os nossos problemas tenham solução. Ela nos ensina a confiar em Deus.
Desde o século XII, a devoção a Nossa Senhora do
Carmo começou a ficar mais conhecida por meio do
escapulário. O escapulário original era constituído de
dois pedaços de tecido ligados por finas fitas que os
fiéis leigos carregam em seus ombros. É uma réplica
do hábito dos monges, que é constituído da cor marrom e tem os dois lados. O escapulário é um sacramental, ou seja, está associado às promessas de ajuda
feitas por Maria para o devoto portador do escapulário. O uso do escapulário é uma via de conversão dos
devotos, para que possam nutrir em si uma nova espiritualidade.
Originalmente o escapulário remetia à obediência,
ou seja, por meio do uso do escapulário o fiel consagrava a sua vida a Virgem Maria e se comprometia a
ser obediente à vontade de Deus, como Maria foi. Os
religiosos e religiosas carmelitas, ao usarem o escapulário, faziam o voto de obediência a Deus. A tradição da Igreja afirma que Nossa Senhora tinha entregado o escapulário ao monge carmelita chamado Simão Stock.
A festa litúrgica de Nossa Senhora do Carmo foi celebrada pela primeira vez, na Inglaterra, no final do século XIV. O objetivo era agradecer a Maria pelos benefícios concedidos nos tempos de dificuldades dos primeiros anos da Ordem do Carmo. De início, a comemoração começou a ser celebrada em 17 de julho. Mas,
como conflitava com outra festividade do calendário
europeu, a festa foi transferida para o dia 16 de julho.
Desde então, todos os anos se celebra a Festa de Nossa
Senhora do Carmo nesse dia. Durante a celebração
acontece a renovação dos votos e a consagração a Nossa Senhora, com a imposição do escapulário para
aqueles que irão colocá-lo pela primeira vez. Ao final
da celebração, o padre impõe o escapulário nos fiéis.
O escapulário é um sinal de aliança com Nossa Senhora e exprime a consagração de quem usa a ela. O
escapulário significa um revestir-se de Cristo, do
mesmo modo que Maria se revestiu D’Ele. Toda a
Humanidade foi entregue a Maria quando, do alto da
cruz, Jesus disse: “Mulher, eis aí o teu filho”. A partir
desse momento, Nossa Senhora acolheu toda a Humanidade consigo. Por isso, o uso do escapulário é
um sinal de entrega da Humanidade ao amor de Nossa Senhora.
O escapulário do Carmo, enquanto veste devocional, surgiu no século XII. Segundo a tradição católica,
no dia 16 de julho de 1251. São Simão Stock suplicava
a Nossa Senhora uma ajuda para resolver um problema na Ordem do Carmo, da qual era prior geral. Enquanto rezava, apareceu Nossa Senhora com o escapulário em suas mãos. Nossa Senhora dirigiu a São Simão as seguintes palavras confortadoras: “Recebe,
meu filho, este escapulário da tua Ordem, como sinal
distintivo da minha confraria e selo do privilégio que
obtive para ti e para todos os carmelitas: o que com ele
morrer, não padecerá o fogo eterno. Este é um sinal de
salvação, uma salvaguarda nos perigos e prenda de
paz e de aliança eternas”.
Celebremos com alegria a memória litúrgica de
Nossa Senhora do Carmo. Renovemos a nossa consagração e os votos de fidelidade a mãe de Jesus. Se ainda não possui o escapulário, adquira um. Nessa celebração peça ao sacerdote para colocar em você e consagre a sua vida a Virgem Maria.

INVERNO: Sol com poucas nuvens. Não chove.. Manhã
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Príncipe suspeito de matar
jornalista pede salvo-conduto para vir ao Brasil
RICARDO DELLA
COLETTA/FOLHAPRESS

A

Arábia Saudita pediu
formalmente que o
Itamaraty garanta
imunidade absoluta de chefe de
Estado ao príncipe herdeiro do
país, Mohammed bin Salman,
durante uma possível viagem
dele ao Brasil.
A praxe diplomática prevê esse recurso para que líderes não
sejam processados ou atingidos
por qualquer ação policial ou judicial nos países que os recebem. O caso do príncipe saudita, porém, esbarra no fato de
que ele não é um chefe de Estado –seu cargo oficial é de ministro da Defesa.
O pedido feito pela monarquia saudita faz parte das tratativas entre os dois países para pos-

sibilitar uma visita de Salman –
conhecido como MbS– a Brasília, um desejo de Jair Bolsonaro
(PL), que disse ter "certa afinidade" com o príncipe durante visita à Arábia Saudita em 2019.
MbS é acusado de ter ordenado o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, colaborador do
jornal The Washington Post.
Khashoggi foi morto e desmembrado em 2018 dentro do consulado saudita em Istambul, na
Turquia. Ele nega envolvimento
no caso.
"(A imunidade) é a não sujeição de um ente protegido estrangeiro a autoridades locais. O
ente não vai estar sujeito às leis e
aos tribunais brasileiros", explica Carmen Tiburcio, professora
titular de direito internacional
privado da Uerj.
O caso de Salman tem com-

ponentes que geram dúvidas –e
que podem ter motivado o pedido por garantias dos sauditas.
Embora ele exerça na prática as
funções de governante, o chefe
de Estado é seu pai, o rei Salman
bin Abdulaziz al-Saud, que tem
86 anos.
Além disso, o crime pelo qual
MbS é acusado pode ser enquadrado como uma violação de direitos humanos. Alguns tribunais, inclusive o Supremo Tribunal Federal (STF), consideram
que essa categoria não está coberta pelas regras de imunidade.
"Não há dúvida que existe
imunidade (no caso de Salman)", analisa Tiburcio. "A dúvida é a sua extensão e se, justamente, a grave violação de direitos humanos é uma exceção a
essa proteção. São pontos que
ninguém sabe responder."

EUA

Morre Ivana, primeira
mulher de Donald Trump
Ivana Trump, a primeira mulher do ex-presidente dos EUA
Donald Trump, morreu ontem
aos 73 anos. A informação foi
confirmada pelo próprio republicano na plataforma Truth Social.
"Sinto muita tristeza em informar a todos aqueles que a
amaram, e que são muitos, que
Ivana morreu em sua casa em
Nova York", escreveu Donald
Trump na plataforma desenvolvida por ele. A causa da morte
não foi divulgada.
Ivana e Donald se casaram
em 1977 e tiveram três filhos:

Donald Jr., Ivanka e Eric. Eles se
divorciaram em 1992. "Ivana
Trump foi uma sobrevivente.
Ela fugiu do comunismo e abraçou este país. Ela ensinou seus
filhos sobre coragem e dureza,
compaixão e determinação",
disse a família em comunicado
divulgado pelo canal americano
ABC News.
Ivana nasceu e cresceu sob o
regime comunista da antiga
Thecoslováquia. Ela imigrou para o Canadá antes de ir para os
EUA, onde trabalhou como modelo, escritora e empresária.

Em outubro de 2017, poucos
meses após a chegada de Trump
à Casa Branca, Ivana publicou o
livro "Raising Trump", em que
contava ter ensinado aos filhos
"o valor do dinheiro, de não
mentir, nem trapacear ou nem
roubar, além de respeitar o próximo".
Depois de Ivana, Donald
Trump se casou com a atriz
Marla Maples, com quem teve
outra filha, Tiffany. Desde 2005
ele é casado com a ex-modelo
eslovena-americana Melania
Trump.

ITÁLIA

Premiê anuncia renúncia,
mas presidente não aceita
LUCAS ALONSO E MICHELE
OLIVEIRA/FOLHAPRESS
A Itália vive ontem mais um
episódio da série de reviravoltas
que caracterizam a política do
país nas últimas décadas. O primeiro-ministro Mario Draghi
anunciou sua renúncia movido
pela crise detonada pelo Movimento 5 Estrelas (M5S), um dos
partidos que compõem a coalizão governista.
A legenda decidiu não apoiar
um decreto no Senado que tinha
a validade de um voto de confiança ao governo. Logo depois
da votação, Draghi foi ao Palácio
Quirinale, em Roma, para se encontrar com o presidente Sergio
Mattarella, cuja função constitucional inclui indicar os rumos
do país para tentar resolver imbróglios como o que vinha se

desenhando há semanas e agora
chega ao ápice.
Draghi saiu do Quirinale com
uma reunião marcada com seu
gabinete de ministros. A pauta
era a apresentação de seu pedido de demissão, que seria formalizado horas depois no palácio presidencial. O enredo se
complicou, contudo, quando o
presidente Mattarella divulgou
comunicado em que afirma ter
rejeitado a renúncia do premiê e
o aconselha a se apresentar ao
Parlamento italiano.
Ainda que a coalizão que levou Draghi ao poder há 17 meses
de fato se imploda com a saída
do M5S, o ex-líder do Banco
Central Europeu, de 74 anos,
ainda tem maioria parlamentar.
Isso significa que, caso queira
permanecer no cargo, terá apoio
do Legislativo. Draghi, porém,

vinha dizendo que não faria sentido seguir como chefe de governo sem a aliança com um dos
principais partidos da coalizão.
Aprovado no Parlamento por
172 votos a 39 -sem a participação dos deputados do M5S-, o
voto de confiança de ontem foi
usado para agilizar a liberação
de um pacote de € 17 bilhões,
chamado de Ajuda, com medidas para aliviar o impacto do aumento dos preços de matériasprimas e da energia.
O placar da votação indica
ainda que a permanência de
Draghi no governo nunca esteve
ameaçada por falta de apoio
parlamentar. Pelo contrário: sua
coalizão reúne quase todos os
partidos representados no Parlamento, com exceção da sigla
de ultradireita Irmãos da Itália,
que permaneceu na oposição.

COLÔMBIA

Dilma e Mercadante irão
a posse de Gustavo Petro
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS
A ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-ministro Aloizio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo e coordenador do programa de governo de
Luiz Inácio Lula da Silva (PT),
prestigiarão presencialmente a
posse de Gustavo Petro e Francia

14º

Márquez como presidente e vice
da Colômbia, em 7 de agosto.
Eles foram convidados pelo
presidente eleito e viajarão para
Bogotá para a cerimônia.
O esquerdista Petro recebeu
o apoio explícito do PT e de Lula
em sua campanha, na qual venceu um populista de direita no
segundo turno.

Entre as promessas de campanha de Petro estão uma reforma
para que os superricos paguem
mais impostos, que seriam destinados a aplacar a pobreza, a realização de uma reforma agrária e
o fortalecimento da economia no
interior do país para enfraquecer
as facções criminosas que atuam
no narcotráfico.
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Demolição de
prédio deve
começar
neste sábado
MATHEUS
MOREIRA/FOLHAPRESS
O trabalho de demolição
do prédio que pegou fogo na
região da rua 25 de Março, no
centro de São Paulo, deve começar no amanhã, segundo
Marcos Monteiro, secretário
da Siurb (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras). A prefeitura já descartou realizar uma implosão.
Apesar do início dos trâmites
para a demolição, os bombeiros ainda trabalham com o
risco de o fogo voltar. Há áreas
com altas temperaturas no
edifício e material inflamável
no térreo, primeiro e segundo
andares, segundo o secretário. Essas condições dificultam a entrada das equipes do
Corpo de Bombeiros, Defesa
Civil e da empresa que fará a
demolição.
Monteiro afirma que a implosão do prédio está descartada por causa da proximidade
do edifício com outros imóveis.
"Não há condições de fazer
uma implosão. Em um primeiro momento, será feita uma demolição mais delicada com
uso de equipamentos externos.
Se houver condições de entrada das pessoas no local para
continuar os trabalhos de forma manual, isso será feito",
disse em entrevista coletiva ontem. Devido ao risco iminente
de colapso do prédio, a avaliação da estrutura será feita por
imagens capturadas por drones ontem. "No final da tarde
nós teremos todo o plano de
trabalho e data de início. A empresa já está em fase de contratação e participará da reunião
técnica para começar a instalar
as proteções e iniciar os trabalhos no sábado."
A prefeitura já havia decidido pela demolição do prédio e
planejava entrar na Justiça para avançar com o plano mesmo
que não houvesse aval da empresa que administra o condomínio. Não foi preciso. Nesta
quarta, os lojistas que tinham
salas no edifício aceitaram a recomendação da gestão municipal para demolição.
Quem arcará com os custos
é a própria prefeitura, em caráter emergencial, mas a fatura
será enviada para os lojistas.
"Os valores vão ser apurados
durante a realização dos trabalhos. Ainda não se sabe direito
a extensão dos danos e as dificuldades da demolição. A prefeitura, evidentemente, vai solicitar aos proprietários, ao
condomínio, a restituição dos
valores", disse Monteiro.
Não há previsão para liberação das áreas isoladas no entorno do prédio que pegou fogo. No entanto, Monteiro afirma que não deve haver ampliação do isolamento, pelo
contrário, o objetivo é reduzir
ao mínimo possível. "As medidas que a prefeitura está tomando são para segurança dos
cidadãos, incluindo os trabalhadores da Defesa Civil e funcionários que vão entrar (operários e bombeiros). A segunda
preocupação é a retomada da
atividade econômica."
Mais de 2.500 lojas foram
afetadas de alguma maneira
pelo incêndio. A maior parte
delas não abriu ou funcionou
com equipes reduzidas durante a semana. De acordo
com a Univinco (União dos
Lojistas da 25 de Março e Adjacências), não é possível estimar, por enquanto, o tamanho do prejuízo.
Somente no prédio que pegou fogo havia pelo menos 78
salas comerciais, utilizadas como lojas ou depósitos de estoque de comércios na região.
"Além de terem perdido tudo,
os lojistas vão ter que arcar
com as despesas da demolição
também, mas a prefeitura [na
reunião com os comerciantes]
que eles terão um tempo para
pagar e que não precisará quitado de uma vez", explica Cláudia Urias, diretora-executiva da
Univinco.

