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JUNHO

Inflação
do setor de
turismo teve
alta de 41%
Os serviços ligados ao turismo ficaram 41,39% mais caros
em junho, na comparação
com o mesmo mês do ano passado, aponta levantamento da
Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do
Estado de São Paulo (FecomercioSP), com base nos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). A passagem área foi o
item que mais contribuiu para
a alta, com variação de 122,4%
em 12 meses. De acordo com
a FecomercioSP, a elevação se
justifica em parte pela alta
temporada, quando o recesso
escolar tradicionalmente contribui para o aumento do valor
dos bilhetes. A entidade aponta que o custo do querosene e
do dólar, além da limitação de
assentos em aeronaves e a dificuldade das empresas para
recomposição de mão de obra,
são fatores que influenciam na
inflação do setor turístico. Na
variação mensal, de maio para
junho houve alta de 3,51%.
Novamente o destaque são as
passagens aéreas, com
11,32%. Em seguida estão os
preços dos serviços de cinema, teatro e concertos, com
variação mensal de 1,51%. O
custo do pacote turístico cresceu 1,5% e 0,47% foi a alta no
item hospedagem. Aluguel de
veículos recuou 2,44% e ônibus interestadual, 0,08%, foram os únicos que registraram
queda. PÁGINA 2

Juristas reagem à conclusão da
polícia sobre a morte de petista
O grupo jurídico Prerrogativas emitiu nota nesta sexta-feira com
críticas à conclusão da Polícia Civil do Paraná de que o assassinato
do petista Marcelo Arruda por um militante bolsonarista não teve
fundo político. "Uma festa familiar e privada foi interrompida por um
invasor armado, que entrou desferindo tiros e matou o aniversariante, um homem que comemorava seus 50 anos, em uma festa marca-

INTERFERÊNCIA
PEDRO LADEIRA/FOLHAPRESS

Rosa manda PGR ouvir ex-presidentes
da Petrobras e do BB sobre Bolsonaro
A ministra Rosa Weber (foto), do STF (Supremo Tribunal Federal),
autorizou nesta sexta-feira que a Procuradoria-Geral da República
tome o depoimento dos ex-presidentes da Petrobras Roberto Castello Branco e do Banco do Brasil Rubem Novaes. Ambos devem ser
questionados sobre conversa que indicaria uma suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro (PL) na estatal. Em sua decisão, a
ministra diz que as oitivas são "imprescindíveis" e que os depoimen-
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MEDICAMENTOS

Antibiótico
é o remédio
que mais
falta em SP
PÁGINA 3

da pela modéstia e pelo tema: o PT e o presidente Lula. Foi esse o único motivo da invasão", diz o grupo, em referência ao crime ocorrido
em Foz do Iguaçu (PR), no sábado passado. O grupo, formado por
advogados e profissionais do Direito, decidiu enviar um de seus
coordenadores, Fabiano Silva dos Santos, à cidade onde o crime
ocorreu, para dar assistência à família de Arruda. PÁGINA 3

DO

tos devem ser incorporados ao processo que tramita no Supremo.
"As diligências preliminares atendem, a um só tempo, ao interesse
social de apuração de fatos potencialmente criminosos e, também,
às liberdades individuais do virtual investigado, evitando o constrangimento de eventual submissão a procedimento investigatório sem
suporte mínimo de corroboração, o que enseja o seu deferimento",
disse a ministra. PÁGINA 2

ICMS

Bolsonaro ‘sonha’ com deflação em agosto
O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse estar otimista com a economia no Brasil e falou que cogita deflação no país em agosto. A deflação é o oposto de inflação, ou seja, o chefe do Executivo prevê redução de preços dos produtos. Bolsonaro atribuiu a possível queda no
valor dos combustíveis à nova cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), proposta pelo governo federal
em Lei Complementar e aprovada no Congresso. No entanto, a pre-

visão feita pelo Copom, que decide sobre a taxa básica de juros da
economia (Selic), é de "um novo ajuste, de igual ou menor magnitude" em agosto. O aumento do índice é a principal ferramenta do Banco Central para controlar a inflação. No último encontro, realizado
em junho, o comitê decidiu elevar a taxa 12,75% para 13,25% ao ano maior patamar desde o reajuste estabelecido de dezembro de 2016
até 11 de janeiro de 2017, quando a taxa estava em 13,75%. PÁGINA 2
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Bovespa sobe 0,45%;
dólar cai a R$ 5,40, mas
sobe 2,6% na semana

Inflação do setor do turismo
teve alta de 41% em junho

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

CAMILA MACIEL/ABRASIL

Em um dia de alívio no
mercado internacional, o dólar caiu e a Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa) fechou em alta, apesar da forte
volatilidade durante a sessão.
Apesar da recuperação, a
moeda norte-americana registrou a maior alta semanal
em um mês, e a bolsa continua próxima dos níveis de novembro de 2020.
O dólar comercial encerrou
esta sexta-feira vendido a R$
5,405, com recuo de R$ 0,028
(-0,52%). A cotação iniciou o
dia em alta, chegando a subir
para R$ 5,45 pouco antes das
11h. Com a diminuição das
tensões externas, a divisa chegou a cair para R$ 5,37 por
volta das 12h30, mas não conseguiu manter-se abaixo dos
R$ 5,40.

EM

A moeda norte-americana
encerrou a semana com alta
de 2,6%. Essa foi a maior valorização semanal em um mês.
O dólar sobe 3,34% em junho,
mas acumula queda de 3,01%
em 2022.
No mercado de ações, o dia
também foi marcado pela volatilidade. O Índice Bovespa (Ibovespa), fechou aos 96.551 pontos, com alta de 0,45%. O indicador iniciou o dia em baixa,
mas recuperou-se ainda no fim
da manhã, influenciado pelo
mercado norte-americano.
Os investidores internacionais continuaram a repercutir declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed,
Banco Central norte-americano) de que os juros básicos
dos Estados Unidos subirão
0,75 ponto percentual na próxima reunião, marcada para
o fim de julho.

Com corte no ICMS,
Bolsonaro ‘sonha’ com
deflação em agosto
No último encontro, realizado em junho, o comitê decidiu elevar a taxa 12,75% para 13,25% ao ano -maior patamar desde o reajuste estabelecido de dezembro de 2016
até 11 de janeiro de 2017,
quando a taxa estava em
13,75%.
A nova cobrança do ICMS,
que agora tem valor fixo de
17%, foi amplamente criticada por governadores e prefeitos, com quem o presidente
trava uma guerra para atribuir quem é o culpado pelo
aumento no valor dos combustíveis. Com a medida nova, os governadores não podem mais estabelecer o próprio preço para o imposto, o
que faz com que os estados
percam em arrecadação.
Segundo o proposto por
Bolsonaro, os estados serão
ressarcidos diretamente para
evitar grandes prejuízos.

Gasolina cai mais 6,4%
nos postos e volta a
nível de junho de 2021
NICOLA
PAMPLONA/FOLHAPRESS
O preço médio da gasolina
nos postos brasileiros caiu
mais 6,4% esta semana, voltando ao patamar de junho de
2021, em valores corrigidos pela inflação. O governo tenta reduzir ainda mais, pressionando a Petrobras a acompanhar a
queda recente das cotações internacionais do petróleo.
Segundo a ANP (Agência
Nacional do Petróleo, Gás e
Biocombustíveis), o litro da gasolina foi vendido, em média, a
R$ 6,07 por litro esta semana. É
uma queda acumulada de

17,8%, ou R$ 1,32 por litro, desde que governo federal e estados começaram a baixar impostos.
A redução ainda é menor do
que a esperada pelo governo,
que fala em R$ 1,55 por litro.
Para tentar forçar os repasses,
o presidente Jair Bolsonaro
(PL) editou decreto na semana
passada determinando que os
postos divulguem os valores
vigentes antes dos cortes de
impostos.
A gasolina mais barata foi
detectada pela ANP em Macapá (AP), a R$ 5,15 por litro. A
mais cara foi detectada em Tefé (AM), a R$ 8,10 por litro.

veículos recuou 2,44% e ônibus
interestadual, 0,08%, foram os
únicos que registraram queda.
Para a FecomercioSP, a alta
expressiva das passagens aéreas
é um sinal negativo para a cadeia
do turismo, tendo em vista que o
item é impulsionador dos meios
de hospedagens, alimentação,
locação de veículos, entre outros
serviços. A entidade avalia que a
disparada nos preços faz com
que os consumidores repensem
a programação de viagens.

Rosa manda PGR ouvir ex-presidentes
da Petrobras e do BB sobre Bolsonaro
A ministra Rosa Weber, do
STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou nesta sexta-feira
que a Procuradoria-Geral da República tome o depoimento dos
ex-presidentes da Petrobras Roberto Castello Branco e do Banco do Brasil Rubem Novaes.
Ambos devem ser questionados
sobre conversa que indicaria
uma suposta interferência do
presidente Jair Bolsonaro (PL)
na estatal.
Em sua decisão, a ministra
diz que as oitivas são "imprescindíveis" e que os depoimentos
devem ser incorporados ao processo que tramita no Supremo.
"As diligências preliminares
atendem, a um só tempo, ao interesse social de apuração de fatos potencialmente criminosos
e, também, às liberdades individuais do virtual investigado, evitando o constrangimento de

eventual submissão a procedimento investigatório sem suporte mínimo de corroboração,
o que enseja o seu deferimento",
disse a ministra.
Rosa também afirmou que,
embora a Constituição Federal
determine uma imunidade penal temporária ao presidente da
República, essa salvaguarda não
abrange atos que tenham sido
praticados no exercício das funções ou em relação ao cargo.
"No caso concreto, o exame
dos fatos noticiados na peça
exordial permite concluir que a
conduta eventualmente criminosa atribuída ao Chefe de Estado teria sido por ele perpetrada
no atual desempenho do ofício
presidencial", avaliou a ministra.
Primeiro presidente da Petrobras no governo Bolsonaro, Castello Branco disse a Rubem Novaes, ex-presidente do Banco do
Brasil, que tinha mensagens que
poderiam incriminar o presidente, mas que devolveu seu an-

tigo celular corporativo ao deixar
o cargo. A conversa ocorreu em
um grupo de economistas.
"No meu celular corporativo
tinha mensagens e áudios que
poderiam incriminá-lo. Fiz
questão de devolver intacto para
a Petrobras", escreveu. As conversas foram divulgadas pelo
portal Metrópoles.
"Se eu quisesse atacar o Bolsonaro não foi e não é por falta de
oportunidade (sic). Toda vez que
ele produz uma crise, com perdas de bilhões de dólares para
seus acionistas, sou insistentemente convidado pela mídia para dar minha opinião. Não aceito
90% deles [dos convites] e quando falo procuro evitar ataques",
continuou Castello Branco.
O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apresentou um
pedido de investigação ao STF
alegando que as conversas demonstrariam interesse de Bolsonaro em interferir na Petrobras.

No início deste mês, a PGR
disse que, antes de decidir se
abre um inquérito sobre o caso,
precisaria ouvir tanto Castello
Branco como Rubem Novaes.
Castello Branco será questionado em depoimento sobre
quais mensagens e áudios em
seu antigo celular corporativo
poderiam "incriminar" Bolsonaro e quais as datas, circunstâncias e contexto em que foram
enviadas ou recebidas. O expresidente da Petrobras também deverá dar explicações sobre por quais motivos não apresentou as informações às autoridades competentes quando teve
oportunidade.
Rubem Novaes, por sua vez,
deverá explicar o seu histórico
de contato com Castello Branco,
a natureza da conversa travada
entre os dois e se conhece ou sabe detalhar quais mensagens e
supostos fatos delitivos foram
citados pelo ex-presidente da
Petrobras.

CNI

Produção industrial brasileira
permanece estável em junho
LUCIANO NASCIMENTO/ABRASIL

COMBUSTÍVEL

ficuldade das empresas para recomposição de mão de obra, são
fatores que influenciam na inflação do setor turístico.
Na variação mensal, de maio
para junho houve alta de 3,51%.
Novamente o destaque são as
passagens aéreas, com 11,32%.
Em seguida estão os preços dos
serviços de cinema, teatro e concertos, com variação mensal de
1,51%. O custo do pacote turístico cresceu 1,5% e 0,47% foi a alta
no item hospedagem. Aluguel de

INTERFERÊNCIA

PAULO ROBERTO
NETTO/FOLHAPRESS

CAMPANHA

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse estar otimista
com a economia no Brasil e
falou que cogita deflação no
país em agosto.
A deflação é o oposto de inflação, ou seja, o chefe do
Executivo prevê redução de
preços dos produtos.
Bolsonaro atribuiu a possível queda no valor dos combustíveis à nova cobrança do
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), proposta pelo governo
federal em Lei Complementar
e aprovada no Congresso.
No entanto, a previsão feita
pelo Copom (Comitê de Política Monetária), que decide
sobre a taxa básica de juros da
economia (Selic), é de "um
novo ajuste, de igual ou menor magnitude" em agosto. O
aumento do índice é a principal ferramenta do Banco Central para controlar a inflação.

O

s serviços ligados ao
turismo
ficaram
41,39% mais caros
em junho, na comparação com
o mesmo mês do ano passado,
aponta levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (FecomercioSP), com
base nos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), do Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). A passagem área foi o
item que mais contribuiu para a
alta, com variação de 122,4% em
12 meses.
De acordo com a FecomercioSP, a elevação se justifica em
parte pela alta temporada, quando o recesso escolar tradicionalmente contribui para o aumento
do valor dos bilhetes. A entidade
aponta que o custo do querosene e do dólar, além da limitação
de assentos em aeronaves e a di-

A produção industrial brasileira permaneceu estável em junho deste ano, após apresentar
crescimento em maio, informou
nesta sexta-feira, em Brasília, a
Confederação Nacional da Indústria (CNI). O índice de evolução da produção registrou 50,1
pontos, muito perto da linha divisória de 50 pontos, o que significa que a produção teve estabilidade frente ao mês anterior.
Em maio, o índice havia ficado
em 53,6 pontos.
As informações fazem parte
do boletim Sondagem Indus-

trial, que também traz informações sobre a evolução da produção, do número de empregos
e dos estoques, entre outros indicadores. A CNI disse que o
comportamento de junho mostra uma manutenção no ritmo
da produção, “embora usualmente se verifique uma queda
no período”.
Segundo o levantamento, o
emprego industrial cresceu em
junho na comparação com
maio. O índice de evolução do
número de empregados foi de
50,8 pontos, acima da linha divisória de 50 pontos que separa
queda de alta do emprego.

“O índice de junho de 2022 é
muito próximo ao de maio (0,2
ponto menor), o que significa
dizer que o ritmo de crescimento do emprego foi semelhante
ao do mês anterior”, explicou o
boletim.
Os índices avaliados pela
CNI apresentam variação de 0 a
10. Valores acima de 50 indicam
aumento do emprego, da produção, estoque acima do planejado ou utilização da capacidade instalada acima do usual.
Valores abaixo de 50 sinalizam
que o nível de atividade está
abaixo do usual.
Para a pesquisa de junho fo-

ram entrevistadas 1.853 empresas, sendo 730 pequeno porte, 660
médio porte e 463 de grande porte
entre 1º e 11 de julho de 2022.
PREOCUPAÇÕES
Segundo o boletim, o principal problema levantado pelas
indústrias brasileiras situa-se na
falta ou no alto custo das matérias-primas, com 52,8% das empresas dando destaque ao problema no segundo trimestre de
2022. Este é o oitavo trimestre
consecutivo que as empresas
consideram a falta ou alta dos
insumos como principal questão do setor.

SERASA

Empresas quitam dívidas básicas
para manter negócio funcionando
O Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian mostra que cresceu o núme ro de e mpre sas inadimplentes que estão conseguindo

pagar suas dívidas. Nas dívidas pagas em até 60 dias após
o mês de negativação o resultado ficou em 47,2%, percentual que revela um recorde no

ano. O desempenho de pagamento não chegava a tal patamar desde setembro de 2021,
quando a Serasa registrou
47%.

As contas mais quitadas
(53,2%) estão no segmento de
utilities (contas de luz, água e
gás), seguido do varejo (52,6%).
O economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, ressalva que,
apesar de os empreendedores
demonstrarem melhora no pagamento das contas, há maior
representatividade no setor de
utilities.
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FARMÁCIAS

Juristas reagem à conclusão da
polícia sobre a morte de petista
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

O

grupo jurídico Prerrogativas emitiu nota
nesta sexta-feira com
críticas à conclusão da Polícia
Civil do Paraná de que o assassinato do petista Marcelo Arruda
por um militante bolsonarista
não teve fundo político.
"Uma festa familiar e privada
foi interrompida por um invasor
armado, que entrou desferindo
tiros e matou o aniversariante,
um homem que comemorava
seus 50 anos, em uma festa marcada pela modéstia e pelo tema:
o PT e o presidente Lula. Foi esse o único motivo da invasão",
diz o grupo, em referência ao
crime ocorrido em Foz do Iguaçu (PR), no sábado passado.
O grupo, formado por advogados e profissionais do Direito,
decidiu enviar um de seus coordenadores, Fabiano Silva dos
Santos, à cidade onde o crime
ocorreu, para dar assistência à
família de Arruda.
"Num caso já elucidado, em
que havia filmagens do local, todo o iter criminis detalhado pelas câmeras, com a identidade
do invasor previamente estabelecida, com a causa da morte de-

vidamente certificada, com a oitiva das poucas testemunhas
que estavam no local e, pois, foram de imediata localização,
conseguiu a Polícia Civil do Paraná concluir um disparate: trata-se de homicídio por motivo
torpe, sem motivação política.
Não é isso o que se espera de
uma instituição de Estado", afirma o grupo.
MOTIVO TORPE
A Polícia Civil do Paraná
anunciou nesta sexta-feira a
conclusão do inquérito que investigou em menos de uma semana o assassinato do guarda
municipal petista Marcelo Arruda pelo policial penal bolsonarista Jorge Guaranho.
De acordo com a polícia, o
crime ocorrido no último sábado em Foz do Iguaçu teve motivo torpe e, tecnicamente, não
será enquadrado como crime de
ódio, político ou contra o estado
democrático de direito, por falta
de elementos para isso.
A polícia diz que tudo começou sim em uma provocação do
bolsonarista seguida de discussão por questões política e ideológica. Mas que, para enquadrálo como um crime político, se-

riam necessários requisitos para
isso, como o de tentar impedir
ou dificultar outra pessoa de
exercer direitos políticos.
Jorge foi indiciado por homicídio duplamente qualificado. Ele invadiu a festa de 50
anos de Marcelo, que tinha o
PT como tema, e o matou -o
bolsonarista acabou baleado
pelo petista e segue internado
em estado grave.
Segundo a polícia, na tarde
de sábado, Jorge estava em um
churrasco regado a bebidas e lá
ficou sabendo da festa temática
do PT e, diante disso, decidiu
agir -um outro convidado do
churrasco era funcionário do
clube no qual Marcelo havia
alugado o salão de festa e, por isso, tinha acesso às câmeras de
segurança.
Esse funcionário visualizou
as imagens do salão em meio ao
churrasco, como rotina, segundo a polícia, e foi nesse momento, em meio a um roda de
amigos, que o bolsonarista ficou sabendo da festa temática
do PT -a polícia diz não ver nenhum crime por parte desse
funcionário.
Segundo testemunhas, Marcelo e Jorge não se conheciam, e

Jorge inicialmente invadiu o local da festa gritando palavras de
ordem a favor de Bolsonaro e
contra o PT e Lula.
Em resumo, segundo a polícia, Jorge foi inicialmente ao salão para provocar os participantes da festa por causa do tema
político do aniversário. Mas, durante as discussões, passou a ter
Marcelo como seu único foco. E
que teria cometido o assassinato
por impulso, após discussão, e
não de forma premeditada.
Durante as investigações, segundo a polícia, foram ouvidas
17 pessoas, entre as quais testemunhas que estavam no salão
de festa, palco do assassinato,
além de familiares do petista e
do bolsonarista.
O Paraná é governador por
Ratinho Júnior (PSD), aliado do
presidente Jair Bolsonaro e que
buscará a reeleição em outubro.
O crime em Foz provou forte
reação do mundo político. O PT,
por exemplo, recorreu à PGR
(Procuradoria-Geral da República) com cobranças sobre
mais segurança nas eleições. Já
a Polícia Federal decidiu ampliar sua mobilização para proteger os presidenciáveis durante
a campanha eleitoral.

Conclusão da polícia é incentivo a
violência política, diz Gleisi Hoffmann
VICTORIA AZEVEDO/FOLHAPRESS
A presidente nacional do PT,
deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirma que a conclusão da Polícia Civil do Paraná sobre o assassinato do guarda municipal petista Marcelo Arruda é
"açodada e contraditória aos fatos" e que ela significa "mais um
incentivo aos crimes de ódio e à
violência política comandadas
por Bolsonaro".
De acordo com a Polícia Civil
do Paraná, o crime ocorrido no
último sábado em Foz do Iguaçu
teve motivo torpe e, tecnicamen-
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te, não será enquadrado como
crime de ódio, político ou contra o
Estado democrático de Direito,
por falta de elementos para isso.
Arruda foi assassinado pelo
policial penal bolsonarista Jorge
Guaranho.
"Ficou evidente que a Polícia
Civil do Paraná não quer reconhecer que foi cometido um crime de ódio com evidente motivação política que tem que ser investigada na alçada da Justiça Federal como requisitamos à Procuradoria-Geral da República na última terça-feira", afirma Gleisi.
Na terça-feira passada, repre-

sentantes dos partidos que formam a coligação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
entregaram ao Procurador-Geral
da República, Augusto Aras, pedidos para que sejam federalizadas
as investigações do caso e dos disparos contra a caravana de Lula
em 2018. Gleisi afirma ainda que
as provas colhidas pela polícia
mostram que Guaranho foi até a
festa de aniversário de Arruda "de
caso pensado para agredir e ofender exclusivamente por motivação política".
"E mesmo assim a delegada do
caso quer concluir que a motiva-

ção foi pessoal, exatamente a versão que Bolsonaro e seu vice
Mourão querem impor, contra a
verdade dos fatos", diz ela.
A deputada afirma também
que advogados do caso estão avaliando o que fazer diante da conclusão da polícia.
O deputado estadual Arilson
Chiorato, presidente estadual do
PT no Paraná, diz que recebeu
com indignação a conclusão do
caso pela polícia e que ela "não
está fazendo um trabalho por
completo". Segundo ele, o partido
irá avaliar juridicamente o que
pode ser feito.

Antibiótico é o
medicamento que
mais falta em SP
ISABELA
PALHARES/FOLHAPRESS
Pela segunda vez em menos de três meses, a professora
Ana Elisa dos Santos, 36, tem
enfrentado, sem sucesso, uma
busca em quase uma dezena
de farmácias atrás de antibióticos para os filhos. O país vive
um apagão de medicamentos
e insumos médicos.
Uma pesquisa feita pelo
CRF-SP (Conselho Regional
de Farmácia de São Paulo)
identificou que os antibióticos
estão entre os medicamentos
com maior escassez no mercado. Remédios simples e classificados como essenciais, como
amoxicilina e azitromicina,
são os que mais faltam nas farmácias paulistas.
Segundo o levantamento,
feito com 1.152 farmacêuticos
de todas as regiões do estado,
98,5% dos profissionais disseram sofrer com o desabastecimento de remédios. Entre as
categorias que mais relatam
ter dificuldade de comprar estão os antibióticos (93,5%),
mucolíticos (76,5%), antialérgicos (68,6%) e analgésicos
(60,5%).
A pesquisa foi feita, de forma online, entre os dias 19 e
30 de maio deste ano. No entanto, o conselho diz que o desabastecimento persiste, sem
perspectiva de ações que solucionem o problema.
É a situação que Ana Elisa
tem enfrentado pela segunda
vez. No início de maio, o filho
mais novo de 5 anos teve
uma otite e precisou tomar
azitromicina. Ela demorou
quatro dias para encontrar o
remédio.
Agora, percorre as farmácias novamente atrás do mesmo medicamento para o filho
mais velho, de 7 anos, que está
com faringite. "Na primeira
vez, achei que fosse uma falta
esporádica pela entrada do
outono e aumento das doenças respiratórias em crianças.
Estou chocada em saber que o
problema continua."
Outra pesquisa, feita pelo
CFF (Conselho Federal de Farmácia), também identificou

que 97,4% dos profissionais da
área da saúde tiveram problemas com o desabastecimento
de remédios imprescindíveis.
O levantamento foi realizado entre 21 e 26 de junho deste
ano com 883 médicos, farmacêuticos, enfermeiros e administradores de unidades de
saúde de todas as unidades da
Federação.
"Há meses estamos pedindo soluções para o problema e
nada muda. Também não há
previsão de mudança a curto
prazo. Enquanto isso, a população vive uma situação sem
precedentes de falta de remédios essenciais", diz Luciana
Canetto, vice-presidente do
CRF-SP.
Os remédios que estão em
falta nas farmácias e unidades
de saúde do país estão listados
na Rename (Relação Nacional
de Medicamentos Essenciais),
feita pelo Ministério da Saúde.
Um levantamento feito pelo Sindhosp (Sindicato dos
Hospitais de São Paulo) entre
os dias 1 e 14 de julho também
identificou que os maiores
problemas enfrentados pelas
unidades nesse momento são
a falta e o aumento de preço
dos medicamentos.
Dos 67 hospitais ouvidos,
51% disseram ter dificuldades
para lidar com o aumento de
preço dos remédios e 19% com
a falta deles. O desabastecimento afeta até mesmo a realização de exames, já que 13,3%
disse estar com estoque baixo
de meios de contraste para
exames radiológicos. Também
relatam falta de insumos básicos, como soro.
Outra pesquisa também
mostra a extensão do problema por todo o país. Segundo a
CNM (Confederação Nacional de Municípios), 80% das
prefeituras relataram sofrer
com o desabastecimento de
remédios. Dos que enfrentam
a situação, 64,4% disseram
que a falta persiste há mais de
30 dias.
Dos 2.649 municípios, 68%
disseram que a maior dificuldade tem sido para comprar
antibióticos e 65,6% para encontrar dipirona.

VILA LEOPOLDINA
ESTUPRADA

‘Loucos’ bolsonaristas querem investigar
médicos que realizaram aborto legal
THAÍSA OLIVEIRA/FOLHAPRESS
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos pediu uma investigação contra a
equipe médica que realizou o
aborto legal na menina de 11 anos
vítima de um estupro em Santa
Catarina.
O CRM (Conselho Regional
de Medicina) do estado recebeu
o pedido do governo federal no
dia 27 de junho –cinco dias após
a realização do procedimento
médico– e informou que investi-

ga o caso.
O ministério alega que o "pedido de apuração sobre o caso partiu da própria população" porque
a Ouvidoria Nacional dos Direitos
Humanos recebeu mais de 300
denúncias por meio do Disque
100 entre os dias 23 e 24 de junho.
O presidente da Comissão Nacional Especializada de Violência
Sexual e Aborto Previsto em Lei
da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Robinson Dias, afirma que
não há crime para ser investigado.

No caso da menina de Santa
Catarina, a interrupção da gravidez estava respaldada não só pela
lei –que garante o direito ao aborto quando a pessoa é vítima de estupro–, mas também pela recomendação do MPF (Ministério
Público Federal) para que o hospital realizasse o procedimento.
Para Dias, a iniciativa do Ministério da Mulher é "absurda"
e, na prática, deixa os profissionais de saúde inseguros, inibindo o cumprimento da lei e do
dever médico.

"Nós estamos estupefatos. Não
achamos que seja uma ação que
venha a somar, pelo contrário.
Para a gente, soa como proselitismo religioso, fundamentalista, de
interesse eleitoreiro. É como se
quisessem chamar atenção para
uma pauta antiaborto com fins
eleitorais."
O CRM-SC disse que a apuração começou "antes até da interrupção da gravidez", mas não
explicou por que a conduta da
equipe médica precisa ser investigada.

ELEIÇÕES

PSDB indica Cesar Maia para vice de
Freixo, mas enfrenta oposição do Cidadania
TIAGO
MINERVINO/UOL/FOLHAPRESS
O PSDB confirmou a indicação do ex-prefeito Cesar Maia
para ser vice na chapa encabeçada pelo deputado federal
Marcelo Freixo (PSB) ao governo do Rio de Janeiro.
No entanto, a aliança enfrenta resistência da cúpula do Cidadania, que tem maior inclinação
para apoiar Rodrigo Neves
(PDT) na disputa pelo Palácio

das Laranjeiras.
À reportagem, o PSDB afirmou que foi realizada nesta sexta-feira uma reunião com o Cidadania, em que os tucanos encaminharam a proposta de
apoio a Freixo com Maia de vice.
Porém, como o Cidadania "segue defendendo" o apoio ao pedetista, a decisão final deve ficar
sob encargo da Executiva Nacional da federação formada entre
os dois partidos, que tem maioria tucana.

"Em reunião com o Cidadania, o PSDB encaminhou a proposta de apoio ao Freixo com o
Cesar Maia de vice.
O Cidadania segue defendendo o apoio a Rodrigo Neves. Se não houver acordo até
esta segunda-feira, a decisão
será encaminhada à Executiva
Nacional da federação", informou.
O nome de Cesar Maia para
compor a chapa com Freixo
tem apoio do deputado federal

Rodrigo Maia, que comanda o
PSDB fluminense. Do outro lado, o PSD, do prefeito Eduardo
Paes, e o Cidadania tentam trazer os tucanos para a chapa de
Rodrigo Neves, mas Maia tem
dado preferência ao pessebista, já que ele figura melhor nas
pesquisas de intenções de votos, empatado tecnicamente
com o atual governador Cláudio Castro (PL), enquanto o
pedetista está bem atrás na
disputa.

Construção de conjunto
habitacional gera embate
GUSTAVO FIORATTI/FOLHAPRESS
Uma proposta de urbanização e remoção de favelas provoca a cisão entre moradores da
Vila Leopoldina, bairro da zona
oeste de São Paulo. O embate
entre vizinhos surgiu por causa
de um projeto de lei de 2019 que
prevê a construção de um conjunto habitacional popular e a
remoção de três conjuntos de
favelas hoje em terrenos públicos e privados.
A ideia do chamado PIU Leopoldina –a sigla significa Projeto
de Intervenção Urbana– foi lançada em 2016 e envolve as comunidades do Nove, da Linha e
Madeirite.
Um dos terrenos a serem
reurbanizados pertence ao grupo Votorantim e está margeado
por vias onde é possível ver o
consumo de crack durante o
dia. São ruas vizinhas à Ceagesp
(Companhia de Entrepostos e
Armazéns Gerais de São Paulo).
A empresa do setor construtivo liderou a criação da proposta, vantajosa para ela em mais
de um ponto, uma vez que lhe
devolve a posse do terreno onde
existe hoje uma ocupação irregular e também permite novos
investimentos imobiliários em
uma região cada vez mais valorizada.
A Votorantim e outras empresas querem criar um polo
corporativo na região, onde já
há edifícios que atendem a esse

perfil. Porém, o volume de
obras pretendido excede o que
a lei de zoneamento permite.
Nesses casos, para construir
a mais, há uma brecha: com o
pagamento de uma taxa, a outorga onerosa, os prédios podem ser mais volumosos e ter
mais área construída em relação ao que a legislação determina. Isso significa mais lucro na
hora de vender.
Mas, em vez de pagar a outorga, a Votorantim propôs a
construção de conjuntos habitacionais voltados para a população das favelas. Os beneficiários da parceria público-privada já foram cadastrados pela Secretaria de Habitação em um
processo iniciado em 2019. Parte das novas residências seria
vizinha a condomínios de luxo,
onde o setor imobiliário investiu com força e se beneficiou
com a proximidade do parque
Villa-Lobos.
Foi aí que a história ganhou
um adversário ruidoso: a vizinhança começou a reclamar do
projeto, que está na Câmara
Municipal ainda sem data para
ser votado. Uma das manifestações mais contundentes contra
a iniciativa ocorreu em uma audiência pública em 2018. Na
ocasião, uma moradora defendeu que o conjunto habitacional não cruzasse o limite da
área ocupada pelas favelas e
permanecesse mais próxima à
marginal Pinheiros.

Sábado, domingo e segunda-feira, 16, 17 e 18 de julho de 2022
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Honoris Causa da Unirio e Professor de História
e Filosofia da Educação

Saúde mental

H

á um registro oficial de que a nossa educação, depois de dois anos e meio de pandemia, sofreu um baque na sua qualidade. Educadores discutem, hoje, o que fazer para se recuperar do fenômeno, que é indiscutível.
O abalo, segundo especialistas como João Alegria, diretor do canal Futura, alcançou aspectos
vitais, como a chamada saúde mental dos estudantes. A recuperação se torna mais difícil pela
ausência de especialistas nas escolas. De fato, só
temos 6% de psicólogos nos quadros escolares, e
3% de assistentes sociais. São dados oficiais e naturalmente lamentáveis.
É claro que tudo vai depender do comportamento, daqui pra frente, dos professores em regência de turma. Há queixas generalizadas de
que os mestres foram duramente atingidos pela
crise motivada pela pandemia. O que fazer para
dar uma virada nessa situação?
Analisando o fenômeno, o padre Fábio de Melo dissertou sobre o que representa o sofrimento
nisso tudo. É preciso haver equilíbrio nas situações enfrentadas.
Devemos entender corretamente o que representa a saúde mental. Ensinar e exigir a decoreba
de conhecimentos, como os afluentes do rio
Amazonas ou as capitais do Brasil, não é propriamente dar uma educação moderna. Isso está ultrapassado.
Hoje, deve-se focar nossas ações no ato de ensinar a pensar. Essa é a nobre função do nosso
cérebro, como defendia com muita propriedade
o professor Célio Borja, que foi membro do Conselho de Notáveis da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
Não devemos sobrecarregar o cérebro com informações que podemos facilmente encontrar
em mecanismos como o twitter ou o Google. A
internet está aí mesmo para facilitar a nossa vida.
Temos também à nossa disposição o wikipédia,
que, devidamente utilizado é um auxiliar de primeira ordem.
Nisso tudo é preciso pensar também na formação dos professores e especialistas. Os cursos
existentes devem considerar essas necessidades
e agir, corretamente, para que as deficiências sejam supridas.

METEOROLOGIA

em 25 de julho de 2019. O Met
Office disse que agora prevê
temperaturas de 40°C pela primeira vez no Reino Unido.
"Temperaturas excepcionais, talvez recordes, devem
ocorrer no início da próxima
semana", disse o meteorologista-chefe do Met Office, Paul
Gundersen, prevendo 50% de
chance de temperaturas acima
de 40°C e 80% de chance de
uma nova temperatura máxima ser atingida.
"As noites também devem
ser excepcionalmente quentes, especialmente nas áreas
urbanas", afirmou ele, em comunicado. “Isso provavelmente levará a impactos generalizados nas pessoas e na infraestrutura."

Tarde
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O

s Estados Unidos e o
Japão realizaram
exercícios militares
conjuntos com 52 aviões de
guerra ao longo das últimas
duas semanas em uma área de
interesse e influência da China.
A conclusão dos treinos foi confirmada pela Força Aérea de Autodefesa do Japão na quinta-feira passada.
Feitos nos dias 6, 11 e 12 de
julho, o exercício foi realizado
para "melhorar as capacidades
de dissuasão e resposta da aliança Japão-EUA", disse o comunicado japonês, nos céus do Mar
do Japão, do Oceano Pacífico e
do Mar da China Oriental.
Segundo a CNN, a Força Aérea dos EUA não comentou imediatamente os exercícios desta
semana, mas haviam confirmado no mês passado ter enviado
12 caças F-22 da Guarda Aérea
Nacional do Havaí para a Base

Aérea de Kadena, em Okinawa.
A mesma quantidade de caças
foi utilizada no treinamento
com os japoneses.
No dia 13 de julho, os dois países também conduziram exercícios conjuntos com suas forças
marítimas nas Ilhas Nansei, território japonês mais próximo de
Taiwan - província chinesa cuja
região tem visto uma tensão
crescente por parte dos embates
entre Pequim e países ocidentais
que apoiam o governo da ilha.
No começo do mês, o Japão
protestou depois que um navio
chinês navegou perto de ilhas
no Mar da China Oriental administradas por Tóquio, mas reivindicadas por Pequim. Um navio militar russo também foi
avistado na mesma área naquele dia, segundo vários meios de
comunicação japoneses que citaram fontes do ministério da
Defesa do Japão.

No final de maio, bombardeiros chineses e russos voaram
juntos perto do Japão, o que foi
encarado como uma provocação por Tóquio. O país sediou
recentemente uma cúpula do
"Quad", uma aliança informal
entre Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália, com foco em
contra-atacar a influência da
China na região Ásia-Pacífico.
Além disso, a China disse ter
expulsado nessa semana um
destróier dos Estados Unidos
que navegou perto das disputadas Ilhas Paracel, no Mar do Sul
da China, dizendo que a embarcação entrou de forma "ilegal"
no território.
Os EUA realizam regularmente o que chamam de Operações de Liberdade de Navegação no Mar do Sul da China, desafiando o que dizem ser restrições à passagem impostas pela
China e outros reclamantes.

ESPAÇO

Nasa anuncia retomada de
parceria entre EUA e Rússia
A Nasa anunciou nesta sextafeira que a parceria entre EUA e
Rússia para voos à Estação Espacial Internacional (ISS) será retomada, mesmo em meio à ação
americana de tentar isolar Moscou devido à Guerra da Ucrânia.
O anúncio foi feito horas depois de o presidente Vladimir
Putin publicar um decreto que
tirou Dmitri Rogozin da chefia
da agência espacial russa, a Roscosmo -ele recentemente fez declarações que hostilizavam o

Ocidente e se gabavam da capacidade de destruição das armas
nucleares de Moscou.
Rogozin será substituído por
Iuri Borisov, nome alinhado aos
militares.
O comunicado da Nasa citou
que a parceria visa a "garantir a
segurança da Estação Espacial
Internacional, proteger a vida dos
astronautas e assegurar a presença contínua dos americanos no
espaço" e já anunciou o primeiro
intercâmbio. O astronauta ameri-

cano Frank Rubio deve voar a
bordo de um Soiuz em 21 de setembro, ao lado de dois cosmonautas russos, e a russa Anna Kikina fará parte no mesmo mês da
tripulação Crew-5.
Desde que os EUA suspenderam os ônibus espaciais em
2011, até o primeiro voo privado
da SpaceX para a ISS em 2020, a
Nasa foi obrigada a lançar astronautas americanos comprando
assentos a bordo dos foguetes
Soiuz, da agência espacial russa.

SEM CURA

Supremo do Peru autoriza
eutanásia pela primeira vez
A Suprema Corte de Justiça
do Peru autorizou na quinta-feira passada o procedimento de
eutanásia para uma mulher que
sofre de pólio progressiva há 30
anos, uma doença rara, degenerativa e sem cura. Ana Estrada,
uma psicóloga de 45 anos, é a
primeira peruana a receber a
permissão.
Na prática, a decisão da Suprema Corte do Peru ratifica
uma sentença de um tribunal de
Lima, que reconheceu o direito
de Ana Estrada de uma morte
assistida.
Ainda está pendente o aspecto vinculado ao protocolo para
executar a eutanásia. Na semana passada, Ana Estrada disse
esperar que aquela fosse sua última audiência na Suprema
Corte do Peru.
"Isso significaria que final-

mente conquistei meu direito de
decidir sobre minha vida".
"Desde 2019, quando fiz minha reclamação na Ouvidoria,
meu corpo enfraqueceu mais.
Nada vai parar esse processo de
deterioração. É um fato que me
levará a uma situação de sofrimento físico, mental, emocional e insustentável. Ninguém
pode mudar isso, mas o que pode mudar é essa borda da minha vida se eles me deixarem
decidir. Quero evitar a dor e escolher a maneira de fazê-lo",
disse Ana Estrada em audiência
na Suprema Corte na semana
passada.
Em fevereiro de 2021, o 10º
Juizado Constitucional da Corte
Superior de Apelações de Lima
ordenou ao Ministério da Saúde
e ao Seguro Social de Saúde
"respeitar a decisão" de Ana Es-

trada "de pôr fim à sua vida através do procedimento técnico da
eutanásia".
O veredicto foi considerado
surpreendente em um país de
maioria católica, onde a eutanásia é ilegal. Na época, Ana Estrada disse à Reuters que seu caso é
isolado, mas que espera "que
sirva como precedente".
A sentença diz que deve-se
"entender por eutanásia a ação
de um médico de fornecer de
forma direta (oral ou intravenosa) um fármaco destinado a pôr
fim à sua vida".
Ana Estrada sofre desde os 12
anos de polimiosite, que provoca fraqueza muscular progressiva e, por isso, começou a usar
uma cadeira de rodas aos 20
anos. Atualmente, a psicóloga
precisa usar um respirador a
maior parte do tempo.

JAPÃO

País quer conter Covid e manter atividades
O primeiro-ministro do Japão,
Kishida Fumio, disse que visa obter a recuperação das atividades
econômicas e sociais sem restringir o movimento da população, ao
mesmo tempo que lida com a ressurgência das infecções com o coronavírus. Nesta sexta-feira, Kishida encontrou-se com a força-tarefa encarregada de lidar com a
questão do coronavírus no escritório do primeiro-ministro.
Durante a reunião, foram revisadas medidas básicas de combate ao contágio para incluir um sistema que permita a realização de
testes antes que as pessoas voltem
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EUA e Japão treinam com
aviões de guerra em área
de interesse da China

DOENÇA

Reino Unido emite 1o
alerta de calor extremo
A meteorologia britânica
emitiu seu primeiro alerta vermelho de calor extremo para
partes da Inglaterra nas próximas segunda (18) e terça-feira
(19), quando as temperaturas
devem atingir recordes, provocando um nível de alerta de
emergência nacional.
Grande parte da Europa está sofrendo com uma onda de
calor que elevou as temperaturas para cerca de 40 graus Celsius (°C) em algumas regiões,
com incêndios florestais afetando Portugal, Espanha,
França e Croácia nesta quintafeira passada.
A temperatura mais alta já
registrada no Reino Unido foi
38,7°C no Jardim Botânico da
Universidade de Cambridge

IVENRNO: Sol com muitas nuvens. Não chove. Manhã

às suas cidades natais para visitar
parentes idosos durante as férias
de verão. As medidas pedem também o estabelecimento de ventilação eficaz.
Kishida disse que o governo vai
promover esforços para ajudar no
restabelecimento de atividades
socioeconômicas, ao mesmo tempo que mantém o nível mais alto
de alerta e fortalece o sistema médico. Ele acrescentou que não está
considerando restringir o movimento da população por enquanto. Kishida disse também que pretende disponibilizar a quarta dose
da vacina para funcionários de

instalações para idosos e trabalhadores sanitários a partir da próxima semana. Atualmente a quarta
dose da vacina vem sendo disponibilizada para pessoas com 60
anos ou mais de idade, ou pessoas
de 18 anos ou mais que sejam portadoras de comorbidades.
O premiê japonês disse ainda
que vai criar centros de testes de
coronavírus gratuitos em mais de
100 locais, como grandes estações
de trens e aeroportos. Kishida disse que quer pedir à população que
continue tomando as precauções
de combate à infecção, como usar
máscaras dentro de edifícios.

06:33 17:24

DE VOTOS

TRE mantém
condenação do
ex-governador
Garotinho
O colegiado do Tribunal
Regional Eleitoral (TRE-RJ)
rejeitou, por unanimidade,
na sessão plenária de quintafeira passada, recurso (embargos de declaração) do exgovernador Anthony Garotinho nos autos do processo
por compra de votos nas eleições municipais de 2016. A
decisão mantém condenação
do político a 13 anos e nove
meses de prisão e multa.
Em março do ano passado, o colegiado do TRE/RJ
condenou Garotinho, por
unanimidade, pelos crimes
de corrupção eleitoral, associação criminosa, supressão
de documento público e coação no curso do processo.
Pela legislação eleitoral, a
condenação criminal em segunda instância torna o réu
inelegível nos oito anos seguintes ao da condenação.
A partir da Operação Chequinho, a Promotoria Eleitoral em Campos dos Goytacazes tinha denunciado o exgovernador por usar irregularmente o programa social
Cheque Cidadão, da prefeitura de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, para cooptar votos para seu
grupo político. Naquele ano
eleitoral, a prefeita era a esposa do réu, Rosinha Matheus, e Garotinho era o secretário municipal de Governo. Segundo a Justiça, o esquema concedia o benefício,
voltado a famílias de baixa
renda, em troca do compromisso de votar nos candidatos indicados.
A assessoria de imprensa
de Garotinho informou que a
defesa vai recorrer da decisão
do Tribunal Eleitoral e “esclarece que a decisão do TRE
de ontem não tem validade,
tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal (STF),
instância superior da Justiça
brasileira, já anulou toda a
Operação Chequinho numa
ação julgada anteriormente”.
STJ
Liminar assinada pelo
presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, restabeleceu os direitos políticos
de Anthony Garotinho no
âmbito de outro processo.
O político pretende voltar
ao posto que ocupou de 1999
a 2002 e é pré-candidato pela
União Brasil às eleições deste
ano. As candidaturas deverão
ser registradas pelas legendas até o dia 15 de agosto, e o
primeiro turno ocorre em 2
de outubro.
Em 2018, Garotinho teve
uma condenação por improbidade administrativa confirmada em segunda instância.
Ele foi julgado por participação em um esquema de desvios de recursos da Secretaria
de Estado de Saúde entre
2005 e 2006, período em que
o estado do Rio era governado por sua mulher, Rosinha
Garotinho. Na época, Garotinho era secretário de governo. As irregularidades foram
denunciadas pelo Ministério
Público do Rio de Janeiro, e o
processo correu no Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro.
Com base nessa condenação, o ex-governador foi enquadrado na Lei da Ficha
Limpa e impedido de disputar as eleições em 2018. Desde então, recursos vinham
sendo apresentados pela defesa de Garotinho, inclusive
ao STJ, mas sem sucesso.
No ano passado, foi aprovada a Lei Federal nº
14.230/2021, que alterou a legislação sobre improbidade
administrativa. Entre as mudanças, foram fixadas novas
regras de prescrição. O Supremo Tribunal Federal (STF)
ainda discute se os casos anteriores à promulgação da lei
são afetados. O julgamento está marcado para agosto, mas
os ministros podem pedir vista, adiando a decisão final.

