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U N I Ã O &E S T A D O S

Gilmar cria comissão para discutir ICMS
que incide sobre combustíveis. Essa comissão deverá ouvir
especialistas em contas públicas e em arrecadação de
ICMS, "que possuam ampla experiência nos temas em debates, direta e indiretamente". Gilmar é relator de uma ação
apresentada pelo presidente Bolsonaro que pede a suspen-

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal
Federal), determinou ontem a criação de uma comissão especial que discuta uma solução que concilie interesses da
União e dos estados no impasse a respeito da alíquota do
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços)

FGV

EMBAIXADORES

Atividade
econômica
brasileira cai
0,8% em maio

Fachin reage a mentiras
de Bolsonaro sobre urnas

O Monitor do Produto Interno Bruto (PIB), apurado pelo
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) e divulgado
ontem, indicou queda de 0,8%
na economia brasileira em
maio deste ano, comparativamente a abril, considerando
os dados com ajuste sazonal. A
retração ocorreu depois de
três meses consecutivos de expansão. Na comparação com
maio de 2021, a atividade econômica cresceu 4,4% e, no trimestre móvel encerrado em
maio deste ano, 3,7%. Segundo a coordenadora da pesquisa, Juliana Trece, a indústria,
que tinha crescido nos meses
anteriores, após um início de
ano ruim, voltou a apresentar
queda. PÁGINA 2

TEBET

são de leis dos estados e do DF que fixam essas alíquotas,
sob o argumento de que essas normas são inconstitucionais. Também relata uma ação apresentada pelos governadores contra lei aprovada pelo Congresso e sancionada por
Bolsonaro que limita a alíquota de ICMS. PÁGINA 2

ROSINEI COUTINHO/STF

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin (foto), rebateu ontem as
acusações e mentiras contadas pelo presidente
Jair Bolsonaro (PL), em evento com dezenas de
embaixadores no Palácio da Alvorada. Em evento da OAB-PR), sem citar Bolsonaro, Fachin disse que quem divulga informações falsas sobre o
sistema eleitoral brasileiro "semeia a antidemocracia". "Vivemos um tempo intrincado, marcado pela naturalização do abuso da linguagem e
pela falta de compromisso cívico, em que se deturpam, sistematicamente, fatos consolidados,
semeando a antidemocracia, pretensamente
justificada por um estado de coisas inventado,
ancorado em pseudorrepresentações de elementos que afrontam, a toda evidência, a seriedade do sistema de justiça e a alta integridade
dos pleitos nacionais. PÁGINA 3

Advogados: reunião de Bolsonaro
sobre urnas é da mais alta gravidade
O grupo de advogados Prerrogativas emitiu uma
nota na qual trata a reunião do presidente Bolsonaro com embaixadores como "da mais alta gravidade" e pede para a Procuradoria-Geral da República
e os demais Poderes não se calarem. "Uma futura e
eventual ofensa golpista à Lei de defesa da democracia, que introduziu como crimes a tentativa de
golpe de Estado e a pregação de violência política,
será duramente repreendida pelos democratas do
nosso país. E para tanto, a PGR e os demais Poderes
da República não devem mais se calar”, afirmam.

PRESSIONADA

Ala do MDB
se reúne em
SP, e declara
apoio a Lula

ROQUE DE SÁ AGENCIA SENADO

Pacheco diz que tema
das urnas não admite mais
discussão, e Lira se cala

Uma ala do MDB se reuniu
com o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) em São Paulo,
ontem à tarde para oficializar o
apoio de emedebistas à candidatura do petista à Presidência já
no primeiro turno. Na abertura
da reunião, o líder do MDB no
Senado, Eduardo Braga (AM),
afirmou que a decisão foi tomada
por 11 estados, dos quais 9 tinham representantes na reunião. Estamos vindo até a presença do senhor hoje porque tomamos a decisão nos nossos estados de apoiar a sua candidatura", afirmou Braga. A presidente
nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que o gesto do MDB é "muito importante", que o atual processo eleitoral "é muito diferente
de todos os outros" e que o momento exige unidade. PÁGINA 3

Repetindo um script tradicional, o presidente do Congresso, Rodrigo
Pacheco (PSD-MG) (foto), criticou ontem as declarações do presidente
Jair Bolsonaro (PL) que contestam a lisura do processo eleitoral do país,
enquanto o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), aliado do mandatário, silenciou sobre os ataques. Bolsonaro reuniu dezenas de embaixadores estrangeiros no Alvorada para repetir teorias da conspiração sobre
urnas eletrônicas, desacreditar o sistema eleitoral e atacar ministros do
STF (Supremo Tribunal Federal). Em mais de um momento, Bolsonaro
tentou desacreditar os ministros, relacionando especialmente o presidente do TSE, Edson Fachin, e o ex-presidente da corte Luís Roberto Barroso
ao PT e ao ex-presidente Lula. Em resposta, Pacheco emitiu nota em que
defendeu o contraditório e divergências em uma democracia, mas ressaltou haver "obviedades e questões superadas, inclusive já assimiladas pela
sociedade brasileira, que não mais admitem discussão." PÁGINA 3
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MERCADOS

Dólar sobe a R$ 5,42
com pessimismo no
exterior; Bovespa sobe

Gilmar cria comissão para
discutir solução para ICMS

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

A piora no mercado internacional ao longo da tarde
voltou a pesar e fez o dólar encerrar o dia com valorização,
após queda significativa durante a manhã. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa),
que vinha registrando fortes
ganhos, perdeu força perto do
fim da sessão, mas conseguiu
manter a alta.
O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,426,
com alta de R$ 0,021 (+0,39%).
A cotação iniciou o dia em baixa e chegou a cair para R$ 5,35
pouco antes das 12h, mas inverteu o movimento com o aumento do pessimismo nos Estados Unidos.
A moeda norte-americana
acumula alta de 3,65% em ju-

MINAS

E

lho. Em 2022, a divisa cai 2,74%.
No mercado de ações, o clima foi semelhante, com a bolsa não conseguindo manter o
fôlego do início do dia. O Índice Bovespa (Ibovespa), fechou
aos 96.916 pontos, com alta de
0,38%. No fim da manhã, o indicador chegou a registrar alta
de 1,8%, mas recuou influenciado pelas bolsas norte-americanas.
De manhã, o alívio prevaleceu no mercado internacional
com o reforço das apostas de
que o Federal Reserve (Fed,
Banco Central norte-americano) elevará os juros em 0,75
ponto percentual no fim do
mês. Na semana passada, a hipótese de elevação em 1 ponto
tinha ganhado força, mas declarações de dirigentes do Fed
amenizaram as expectativas.

ENERGIA

O

ministro
Gilmar
Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou ontem a
criação de uma comissão especial que discuta uma solução
que concilie interesses da União
e dos estados no impasse a respeito da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços) que incide
sobre combustíveis.
Essa comissão deverá ouvir
especialistas em contas públicas
e em arrecadação de ICMS, "que
possuam ampla experiência nos
temas em debates, direta e indiretamente".
Gilmar é relator de uma ação
apresentada pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL) que pede a suspensão de leis dos estados e do

tar de outras questões sobre o
tema que tramitam no Supremo, desde que haja anuência
dos respectivos relatores.
Há uma judicialização nesse
sentido também em ação que
está sob relatoria do ministro
André Mendonça.
Além disso, os integrantes da
comissão devem "subsidiar elementos para aferir o alegado aumento da arrecadação/saldo de
caixa dos entes subnacionais
(fluxo de ativos financeiros em
cotejo com anos anteriores) e a
perda ocasionada pelo impacto
advindo das citadas leis complementares".
Na semana passada, a AGU
(Advocacia-Geral da União), órgão do governo federal, havia rejeitado uma proposta feita pelos
estados sobre a alíquota do ICMS
que incide sobre combustíveis.

Atividade econômica cai 0,8% em
maio, mostra Monitor do PIB
ALANA GANDRA/ABRASIL

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) nomeou o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida,
para assumir o cargo de conselheiro Itaipu Binacional. O
mandato dele no colegiado vai
até maio de 2024 e dá direito a
uma remuneração mensal de
R$ 27 mil. O órgão costuma se
reunir uma vez a cada dois meses, fora convocações extraordinárias. Outras pessoas próximas a Bolsonaro compõem o
colegiado, como o ministro da
Secretaria de Governo, Célio
Faria Júnior.
Também no Diário Oficial
da União de ontem, foi publicada a exoneração do conselho de Itaipu, a pedido do presidente da Eletrobras, Rodrigo
Limp. O conselho de administração da empresa estatal é
composto por seis nomes indicados pelo governo brasileiro e
seis pelo governo paraguaio,
além de ter um representante
do Ministério das Relações Exteriores de cada país.
Sachsida foi indicado para

Os estados, o Distrito Federal
e a União terão cinco dias para
informar os representantes que
participarão dessa comissão,
que será mediada pelo juiz auxiliar Diego Veras e terá como observador o chefe de gabinete do
ministro, Paulo Maia.
Nessa comissão, a União –incluindo Executivo e Legislativo–
indicará até cinco representantes. Todos os estados e o Distrito
Federal devem indicar, no máximo, outros cinco.
O começo dos trabalhos da
comissão será no dia 2 de agosto
e o prazo inicial para seu encerramento será no dia 4 de novembro deste ano.
A comissão, de acordo com o
ministro, deverá apresentar
"propostas de solução para o
impasse federativo em ambas as
ações", mas também podem tra-

FGV

Adolfo Sachsida ganha
‘boquinha’ de R$ 27 mil
no Conselho de Itaipu
MATHEUS
TEIXEIRA/FOLHAPRESS

Distrito Federal que fixam essas
alíquotas, sob o argumento de
que essas normas são inconstitucionais.
Também relata uma ação
apresentada pelos governadores
contra lei aprovada pelo Congresso e sancionada por Bolsonaro que limita a alíquota de ICMS
cobrada sobre serviços considerados essenciais, como combustíveis, energia elétrica, transporte
coletivo e comunicações.
O pedido de Bolsonaro contra
as leis estaduais, apresentado no
mês passado, alegava que as normas estaduais a respeito do tema
são inconstitucionais, pois fixam
"alíquotas abusivas" de ICMS,
superiores "àquela incidente para as operações em geral".
Já os estados afirmavam que
a lei aprovada no Congresso
causou perdas de receita.

assumir o ministério em maio
em meio à ofensiva do chefe do
Executivo contra a Petrobras
para reduzir o preço dos combustíveis. Ele é próximo ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e tem posições políticas alinhadas às do mandatário.
A verba do conselho não é
calculada dentro do teto constitucional de R$ 39,2 mil. Assim, ele poderá acumular o salário de ministro de Estado,
que é de R$ 30,9 mil, e o de
conselheiro. O antecessor de
Sachsida na pasta, Bento Albuquerque, também compõe o
colegiado. Uma nomeação para o conselho de Itaipu que gerou polêmica foi a de Carlos
Marun, ex-ministro da Secretaria de Governo do ex-presidente Michel Temer (MDB).
O emedebista nomeou o
aliado para o cargo um dia antes de deixar o comando do governo federal, com aval de Bolsonaro, que o reconduziu no
posto em maio de 2020.
A nomeação dele chegou a
ser derrubada pelo juiz federal
Rogério Favreto, do TRF-4
(Tribunal Regional Federal).

Nota
MERCADO FINANCEIRO PREVÊ
INFLAÇÃO DE 7,54% EM 2022
O mercado financeiro reduziu, pela terceira semana
consecutiva, a expectativa para os índices inflacionários
projetados para 2022. De acordo com o Boletim Focus,
divulgado ontem, em Brasília, pelo Banco Central, o ano deve
fechar com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
em 7,54%. O IPCA é a inflação oficial do país. Na semana
passada, a previsão era de uma inflação de 7,67%; e há
quatro semanas, as projeções estavam em 8,27%. Para 2023,
a previsão de inflação aumentou agora de 5,09% para 5,20%.
É a 15ª semana seguida de previsões de alta deste índice. Há
quatro semanas estimava-se inflação de 4,83% para o próximo
ano. Para os anos de 2024 e 2025 não há diferenças nas
estimativas inflacionárias: 3,3% e 3%, respectivamente. O
Boletim Focus é uma publicação semanal que reúne a projeção
de cerca de 100 instituições do mercado financeiro para os
principais indicadores econômicos do país. Pela terceira
semana seguida, as estimativas para o Produto Interno Bruto
(PIB, a soma dos bens e dos serviços produzidos no país),
apresentam alta. Na semana passada, a estimativa era de um
crescimento de 1,59% em 2022, índice que subiu para 1,75%
nesta semana. Há quatro semanas, o mercado financeiro
projetava um PIB de 1,5% para o mesmo ano.

O Monitor do Produto Interno Bruto (PIB), apurado pelo
Instituto Brasileiro de Economia
da Fundação Getulio Vargas
(Ibre/FGV) e divulgado ontem,
indicou queda de 0,8% na economia brasileira em maio deste
ano, comparativamente a abril,
considerando os dados com
ajuste sazonal. A retração ocorreu depois de três meses consecutivos de expansão. Na comparação com maio de 2021, a atividade econômica cresceu 4,4% e,
no trimestre móvel encerrado
em maio deste ano, 3,7%.
Segundo a coordenadora da
pesquisa, Juliana Trece, a indústria, que tinha crescido nos meses anteriores, após um início de
ano ruim, voltou a apresentar
queda. “Outro importante destaque negativo foi o consumo
das famílias”, disse Juliana.

Na atual conjuntura, com inflação e juros elevados, o poder
de compra das famílias cai. “Isso
se reflete no consumo de produtos menos essenciais, como é o
caso de semiduráveis e de duráveis, que perderam força e retraíram em maio.”

Na comparação interanual,
houve retração de 2% no trimestre móvel findo em maio. Nessa
comparação, o único componente em queda foi o de máquinas e equipamentos (-6,9%),
respondendo pelo resultado negativo interanual da FBCF.

vel findo em maio. A avaliação
dos dados revela que, embora a
importação de serviços tenha sido a única com resultado positivo no mês, a queda na importação de bens intermediários foi a
principal responsável pelo resultado apurado.

CONSUMO DAS FAMÍLIAS
O consumo das famílias caiu
2,1% em maio, frente a abril. Já
na comparação interanual mensal, houve evolução de 4,7% em
maio e de 5,8% no trimestre móvel encerrado em maio. Na comparação trimestral, todos os
componentes tiveram crescimento, exceto o consumo de
bens duráveis. O item Serviços
permanece como destaque entre
os componentes que cresceram.
O Monitor do PIB revela também que a formação bruta de
capital fixo (FBCF) cresceu 1,6%
em maio, ante o mês anterior.

COMÉRCIO EXTERIOR
De acordo com o Monitor do
PIB, a exportação de bens e serviços caiu 7,6% em maio, em relação a abril. Na comparação interanual, houve retração de 5,4%
no trimestre móvel findo em
maio. O desempenho negativo
da exportação foi atribuído em
grande parte à queda nas vendas
externas de produtos agropecuários e da extrativa mineral.
Também a importação de
bens e serviços caiu 1,6% em
maio, comparado com abril. Na
comparação interanual, a retração foi de 5,1% no trimestre mó-

VALORES
Em termos monetários, o
acumulado do PIB estimado até
maio de 2022, em valores correntes, atingiu R$ 3 trilhões 830
bilhões e 873 milhões.
O Monitor do PIB mostra, ainda, que a taxa de investimento
em maio de 2022 foi de 19,3%, na
série a valores correntes. O resultado é superior à taxa de investimento média trimestral considerando o período desde janeiro de
2000 (18%), ficando acima também da taxa de investimento média considerando o período desde janeiro de 2015 (16,4%).

JUSTIÇA

180 empresas de telemarketing
são suspensas por prática abusiva
FELIPE NUNES/FOLHAPRESS
O Ministério da Justiça e Segurança Pública suspendeu parcialmente ontem as atividades
de 180 empresas pela prática de
telemarketing abusivo.
Ao todo, 31 entidades e empresas ligadas aos setores de
atendimento, relacionamento,
telefonia, bancários, financeiro
e de crédito serão notificadas.
Elas estão proibidas de fazer ligações para oferecer produtos e
serviços a cliente que não tenham consentido o contato.
As multas fixadas pelo Ministério da Justiça são de R$
1.000 por dia. Segundo o Ministério da Justiça, as abordagens
partem de dados obtidos de
maneira ilegal.
Entre 2019 e 2022, o Sindec
(Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumido)

registrou 14.547 reclamações relacionadas a ligações de telemarketing. A Secretaria Nacional do Consumidor diz ter apurado um caso de um idoso que
relatou ter recebido 3.000 ligações de telemarketing em cinco
números de telefone que tinha
em seu nome.
Segundo publicação feita
pelo titular da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, no Twitter, as multas podem chegar a R$ 13 milhões
por empresa, em caso de descumprimento.
No domingo, Torres havia escrito, na mesma rede social que
o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor e dos 27 Procons, faria grande operação contra o que considerou "uma das maiores perturbações do dia a dia do brasileiro:

o telemarketing abusivo".
A medida cautelar consta em
um despacho publicado na edição de ontem do "Diário Oficial
da União". A publicação considera abusivo o "contato com o
cliente para oferta de produtos
ou serviços sem o prévio consentimento do consumidor, que
somente poderá ser abordado
por telefone se expressamente
tiver manifestado interesse neste sentido."
USO DO PREFIXO 0303
No dia 8 de junho, a utilização do prefixo 0303 passou a ser
obrigatória nas ligações de telemarketing ativo -para vendas de
produtos ou serviços- feitas por
telefone fixo. Desde de março,
as operadoras já haviam sido
obrigadas a adotar a medida em
chamadas de celulares.
A nova norma foi definida em

dezembro do ano passado e tem
como objetivo padronizar a numeração e servir como ferramenta para auxiliar o consumidor na identificação das chamadas de telemarketing. Com isso,
o cliente decide se quer ou não
atender.
Também em junho, no dia
21, a Anatel (Agência Nacional
de Telecomunicações) retirou a
gratuidade de ligações com menos de três segundos, dando sequência às ofensivas contra o telemarketing abusivo.
A medida busca barrar o
crescimento das chamadas automáticas, conhecidas como
robocalls. Essas ligações são
feitas automaticamente por
computadores (robôs) que disparam milhares de ligações por
dia por um mesmo número (em
geral não fornecido pelas operadoras).

Terça-feira, 19 de julho de 2022
Manhã

Tarde

Noite

3

26º

5%

16º
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INVERNO: Nuvens o dia todo, com períodos de sol.
06:45 17:38

EMBAIXADORES

COMÉRCIO

Fachin reage a mentiras
de Bolsonaro sobre eleições

POPULAR

Começa limpeza em
prédio incendiado
da Rua 25 março
CAMILA MACIEL/ABRASIL

CÉZAR FEITOZA/FOLHAPRESS

O

presidente do TSE
(Tribunal Superior
Eleitoral), Edson Fachin, rebateu ontem as acusações
e mentiras contadas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), em
evento com dezenas de embaixadores no Palácio da Alvorada.
Em evento da OAB-PR (Ordem dos Advogados do Brasil
seccional Paraná), sem citar Bolsonaro, Fachin disse que quem
divulga informações falsas sobre
o sistema eleitoral brasileiro "semeia a antidemocracia".
"Vivemos um tempo intrincado, marcado pela naturalização
do abuso da linguagem e pela falta de compromisso cívico, em
que se deturpam, sistematicamente, fatos consolidados, semeando a antidemocracia, pretensamente justificada por um
estado de coisas inventado, ancorado em pseudorrepresentações de elementos que afrontam,
a toda evidência, a seriedade do
sistema de justiça e a alta integridade dos pleitos nacionais."
Segundo Fachin, os ataques
feitos para desacreditar as urnas
eletrônicas são "encenações interligadas". "São eventos órfãos
de embasamento técnico e pobres em substância argumentativa, e que violam as bases históricas do contrato social da comunicação, assim como premissas manifestas da legalidade
constitucional", completou.
O discurso de Fachin começou cerca de 30 minutos após o
término da reunião de Bolsonaro com os embaixadores.
O presidente do TSE disse que há
um "inaceitável negacionismo eleitoral por parte de uma personalidade importante dentro de um país de-

Delegado que apurou ataque hacker ao TSE
contradiz mentiras de Bolsonaro a embaixadores
FABIO SERAPIÃO/FOLHAPRESS
O delegado Victor Neves Feitosa Campos, responsável pelo inquérito sobre o ataque hacker ao
sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), disse em depoimento à Polícia Federal que não encontrou indícios de que a ação pudesse ter resultado em manipulação de votos, fraude ou problemas na integridade das urnas.
A posição do delegado contradiz discurso de
Jair Bolsonaro (PL) durante reunião com embaixadores ontem.
Victor Campos prestou depoimento na investigação aberta a pedido do ministro Alexandre de
Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), após
Bolsonaro utilizar pela primeira vez, em 4 de agosto de 2021, o inquérito para sustentar seus ataques
sem provas às urnas.
"Segundo o TSE, os hackers ficaram por oito
meses dentro do computador do TSE, com códigofonte, senhas -muito à vontade dentro do TSE. E (a
Polícia Federal) diz, ao longo do inquérito, que
eles poderiam alterar nome de candidatos, tirar
voto de um e mandar para o outro", disse Bolsonaro aos representantes das embaixadas.
Essa não foi a primeira vez que o presidente
usou o inquérito para atacar a segurança das urnas. Em 4 de agosto de 2021, Bolsonaro fez uma live e divulgou em suas redes a cópia da investigação como forma de reforçar sua teoria da conspiração sobre fraudes nas urnas.
Dias após a divulgação, a pedido do ministro
Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Fede-

mocrático" e que acusações contra o
TSE, sem apresentar provas, é fato
"muito grave".
"As entidades representativas
como a OAB e a própria sociedade civil precisam fazer sua parte

ral, a PF abriu uma investigação.
Nessa apuração, que concluiu que o presidente
atuou "com o nítido desvio de finalidade e com o
propósito de utilizá-lo (o inquérito) como lastro
para difusão de informações sabidamente falsas",
o delegado negou ter encontrado qualquer indício
de fraude nas urnas.
"Indagado se, como presidente do inquérito,
identificou nos autos qualquer elemento que permitisse afirmar que houve manipulação de votos
ou fraude em qualquer eleição, respondeu que
não identificou nenhum elemento que pudesse
afirmar isso", disse ele.
Em seguida, questionado sobre se a apuração
permitia dizer que houve ataque à integridade das
urnas eletrônicas, Victor Campos disse que "não
identificou nenhum elemento que pudesse afirmar
isso".
Segundo o TSE, o ataque só envolveu informações administrativas do TSE, ou seja, o hacker não
teria acessado dados que poderiam afetar a apuração das eleições ou dados sensíveis relacionados
aos sistemas da urna, por exemplo.
Apesar disso, como o ataque, que teria ocorrido
em setembro de 2020, só se tornou de conhecimento público no dia das eleições, em um dia em que
houve atraso na apuração, o episódio serviu como
motor de desinformação nas redes sociais.
A lentidão na apuração, segundo o TSE, ocorreu porque 2020 foi o primeiro ano em que a totalização dos votos de todo o país foi centralizada no
TSE, o que antes era feito pelos tribunais regionais
eleitorais.

na garantia de que a democracia
seja preservada. É importante a
sociedade civil e o cidadão entenderem que esse tipo de desinformação, como a de hoje,
pode continuar, uma vez que ao

negacionismo não interessa as
provas incontestes e os fatos".
Portanto, precisamos nos
unir e não aceitar sem questionarmos a razão de tanto ataque", concluiu.

Pacheco diz que tema das urnas não admite
mais discussão, e ‘capachão’ da Câmara silencia
Repetindo um script tradicional, o presidente do Congresso,
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), criticou ontem as declarações do
presidente Jair Bolsonaro (PL)
que contestam a lisura do processo eleitoral do país, enquanto o
presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), aliado do mandatário, silenciou sobre os ataques.
Bolsonaro reuniu ontem dezenas de embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada para
repetir teorias da conspiração sobre urnas eletrônicas, desacreditar o sistema eleitoral e atacar ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).
Em mais de um momento,
Bolsonaro tentou desacreditar os
ministros, relacionando especialmente o presidente do TSE, Edson Fachin, e o ex-presidente da
corte Luís Roberto Barroso ao PT
e ao ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT).
Em resposta, Pacheco emitiu
nota em que defendeu o contraditório e divergências em uma
democracia, mas ressaltou haver
"obviedades e questões superadas, inclusive já assimiladas pela
sociedade brasileira, que não

TEBET

mais admitem discussão."
"A segurança das urnas eletrônicas e a lisura do processo
eleitoral não podem mais ser colocadas em dúvida. Não há justa
causa e razão para isso. Esses
questionamentos são ruins para
o Brasil sob todos os aspectos",
afirmou.
"O Congresso Nacional, cuja
composição foi eleita pelo atual e
moderno sistema eleitoral, tem
obrigação de afirmar à população
que as urnas eletrônicas darão ao
país o resultado fiel da vontade
do povo, seja qual for", complementou.
Lira, aliado de Bolsonaro, não
se manifestou sobre os ataques
feitos pelo presidente durante a
reunião com os embaixadores.
Presidentes de partidos, por
outro lado, reagiram às declarações de Bolsonaro. Para Carlos
Lupi, do PDT, "é o Bolsonaro de
sempre". "Prevendo a derrota,
quer melar a eleição", complementou. Apesar disso, ele não vê
risco à disputa de outubro. "Ele
(Bolsonaro) não tem legitimidade para isso."
Juliano Medeiros, presidente
do PSOL, também rebateu o pre-

sidente. "Ao questionar o sistema
pelo qual foi eleito, Bolsonaro
questiona a democracia brasileira e enfraquece a imagem do país
junto aos representantes estrangeiros no país" disse. "É um desserviço, motivado por um cálculo
eleitoral estúpido que só amplia o
desgaste do Brasil lá fora."
Adversários de Bolsonaro na
disputa de outubro repercutiram
os ataques do presidente. Ciro
Gomes (PDT), terceiro colocado
nas pesquisas de intenção de voto, afirmou que, depois "do horrendo espetáculo promovido, hoje, por Bolsonaro, ele não pode
ser mais presidente de uma das
maiores democracias do mundo
ou o Brasil não pode mais se dizer
integrante do grupo de países democráticos."
"Nunca, em toda a história
moderna, o presidente de um importante país democrático convocou o corpo diplomático para
proferir ameaças contra a democracia e desfilar mentiras tentando atingir o Poder Judiciário e o
sistema eleitoral", disse.
Ciro acusou Bolsonaro de cometer crimes de responsabilidade e defendeu o impeachment

do presidente, mas admitiu se
tratar de uma "tarefa delicada"
pelo fato de a Câmara ser presidida por Arthur Lira, aliado do
mandatário.
Simone Tebet (MDB), por sua
vez, afirmou que "já passou dos
limites a coleção de ataques à democracia que o presidente da República acumula."
"Desta vez, usando instrumentos oficiais, dentro do Palácio da Alvorada, faz o Brasil passar vergonha diante de embaixadores dos principais países do
mundo, ao tentar desacreditar o
sistema eleitoral brasileiro, Supremo Tribunal Federal (STF) e o
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE)."
Para o líder do PT no Senado,
Paulo Rocha (PA), Bolsonaro tenta repetir o roteiro de Donald
Trump nos Estados Unidos.
"Aconteceu nos EUA com o
Trump e está acontecendo aqui.
[A estratégia] foi desacreditar o
resultado eleitoral para a população para justificar a invasão ao
capitólio. E o Bolsonaro está preparando isso (tentativas de anular o resultado das eleições) desde antes", diz Rocha.

PRESSIONADA

Ala do MDB se reúne em SP, e declara apoio a Lula
Uma ala do MDB se reuniu
com o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) em São Paulo,
ontem à tarde para oficializar o
apoio de emedebistas à candidatura do petista à Presidência
já no primeiro turno.
Na abertura da reunião, o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), afirmou que a
decisão foi tomada por 11 estados, dos quais 9 tinham representantes na reunião.
Estamos vindo até a presença
do senhor hoje porque toma-

mos a decisão nos nossos estados de apoiar a sua candidatura", afirmou Braga.
A presidente nacional do PT,
a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que o gesto
do MDB é "muito importante",
que o atual processo eleitoral "é
muito diferente de todos os outros" e que o momento exige
unidade.
Essa união de forças que
acreditam na luta pela democracia é fundamental para enfrentarmos esse momento."

Gleisi disse que o apoio de representantes do MDB não traz
"demérito algum" à senadora Simone Tebet, pré-candidata à
Presidência da República da legenda.
Quero aqui colocar o meu
respeito e consideração à senadora Simone, de quem fui
colega durante uma parte do
meu mandato no Senado, à legitimidade do MDB em apresentar a sua candidatura", afirmou Gleisi.
Mas acho que estamos, ago-

ra, num momento em que temos que unir forças democráticas e progressistas para evitar
uma tragédia maior no Brasil.
Porque o momento é agora, não
temos muito tempo para fazer
isso", continuou a parlamentar.
Com o movimento, Lula e a
ala do MDB que o apoia buscam
jogar ainda mais pressão sobre
Simone Tebet. A convenção nacional da sigla, que oficializará o
nome da senadora como candidata à Presidência será no próximo dia 27.

Começou ontem a limpeza
e a retirada de materiais queimados da parte interna do edifício incendiado na Rua Barão
de Duprat, na região da Rua 25
de março, conhecida pelo comércio popular em São Paulo.
A preparação para a demolição do prédio começou no sábado passado.
De acordo com a Secretaria
Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras (Siurb), ontem também foram iniciados
os trabalhos de iluminação interna. Até o próximo fim de semana será feita a instalação da
tela de segurança na lateral esquerda do prédio.
A prefeitura informou que
duas lojas próximas ao edifício
incendiado na Rua Comendador Abdo Schahin, entre os
números 70 e 102, seguem interditadas preventivamente,
pois elas estão na área de isolamento do prédio.
Segundo a Companhia de
Engenharia de Tráfego (CET),
a Rua Abdo Schahin segue
bloqueada para o trânsito de
carros no trecho entre Rua
Afonso Kherlakian e Rua Cavalheiro Basílio Jafet. Não há
desvios de linhas de ônibus na
região da Rua 25 de março.
OBRA
O canteiro de obras já foi
montado pela empresa responsável pela demolição, na
Rua Barão de Duprat. A prefeitura informou que “foi assinada a Ordem de Início para os
serviços e tanto o investimento como o prazo de duração

das intervenções serão determinados no decorrer da execução das atividades”.
A prefeitura informou no
domingo passado que o plano
de trabalho para a obra de demolição está em elaboração.
Após a limpeza do local e escoramento dos andares, as
equipes técnicas vão analisar
o estado dos elementos estruturais, como vigas, pilares e lajes, para então definir o cronograma da demolição.
OCORRÊNCIA
O incêndio na Rua Barão
de Duprat começou no domingo (10) por volta das 21h e
só foi extinto na quinta-feira
passada. No local, funcionam
cerca de 4,2 mil lojas e circulam por dia entre 150 mil e 300
mil pessoas, a depender da
época do ano.
O fogo começou no térreo
do edifício de dez andares e
atingiu outros imóveis. Duas
lojas e parte do prédio da Paróquia Ortodoxa Antioquina
da Anunciação a Nossa Senhora foram destruídos. Ela é
a primeira igreja ortodoxa no
Brasil e data de 1904.
A Secretaria de Segurança
Pública (SSP) informou que a
investigação está sendo feita
pelo 1º Distrito Policial, localizado na Sé. Para o inquérito,
foram ouvidas testemunhas
que moram próximas aos prédios, assim como zeladores e
síndicos, e estão em elaboração os laudos periciais. O órgão disse ainda que "diligências seguem em andamento
visando ao esclarecimento das
circunstâncias dos fatos".

COMBUSTÍVEL

SP reduz ICMS do
etanol para 9,57%
FLÁVIA ALBUQUERQUE/ABRASIL
O governo de São Paulo
anunciou ontem a redução do
Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS)
do etanol de 13,3% para 9,57%,
o que resultará em um impacto de R$ 563 milhões na arrecadação até o final do ano. A renúncia de receita para o estado
está estimada em R$ 125,1 milhões ao mês. A estimativa do

12%

governo é que ação reduza o
valor na bomba em R$ 0,17.
No mês passado, São Paulo
anunciou a redução na alíquota da gasolina, de 25% para
18%. Também foram reduzidos de 25% para 18% o ICMS
em operações com energia elétrica, em relação à conta residencial que apresente consumo mensal acima de 200 quilowatts-hora (kWh), e de serviços de comunicação.

DA FROTA

Motos recebem apenas
5% das multas em SP
As motocicletas correspondem a 12% da frota de veículos
em circulação na capital paulista, mas respondem por apenas
5% das multas de trânsito detectadas por radares e agentes na cidade nos primeiros quatro meses deste ano. A desproporção,
que poderia sinalizar uma eventual virtude dos motociclistas,
esconde, na opinião de especialistas, uma dificuldade para flagrar e punir irregularidades cometidas por quem anda por aí
sobre duas rodas.
As falhas na fiscalização podem, também, cooperar com
um número sinistro em relação
às motocicletas. Só no primeiro
semestre deste ano, foram registradas 415 mortes no trânsito
paulistano. Do total, 190 eram
motociclistas, o equivalente a
46%. Entre aqueles que estavam
em automóveis, por exemplo,
foram 53 mortos (13%). Os números foram fornecidos pelo
Detran-SP.
No painel de multas da capital paulista, foram registradas
2,9 milhões de infrações entre
janeiro e abril de 2022. Entre essas, apenas 145 mil foram co-

metidas por motociclistas.
Em uma conta aproximada,
levando-se em consideração a
frota até dezembro de 2021 (último dado disponível no Denatran), é possível dizer que foi
aplicada uma multa para cada
oito motocicletas emplacadas
na capital paulista no primeiro
quadrimestre. Com relação a
veículos em geral, uma multa a
cada três.
Chama também atenção outra variação verificada em relação às motos na comparação
com os demais veículos. As multas manuais, aquelas aplicadas
por agentes de trânsito, correspondem a 26,3% daquelas cometidas por motociclistas. Em
relação aos veículos em geral,
elas são apenas a 19% do total.
Ou seja, detectar quem comete infração sobre duas rodas é
algo que ainda depende, em
grande parte, da ação humana.
Segundo especialistas, não deveria ser assim, porque equipamentos eletrônicos já seriam capazes de flagrar grande parte das
irregularidades, bastando implementação de ajustes e, em alguns casos, foco.
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INVERNO: Sol com algumas nuvens
Manhã
ao amanhecer. Noite com nuvens.

Rio de Janeiro/Mundo
BAIXADA

A Polícia Civil de Duque de
Caxias prendeu o cirurgião
equatoriano Bolívar Guerrero
Silva, 63, ontem, em um hospital particular na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.
Ele é suspeito de manter
uma paciente em cárcere privado há mais de um mês, desde
que um procedimento estético
na barriga da mulher teve complicações, a ponto de necrosar.
A reportagem não conseguiu
entrar em contato com a defesa
do médico.
Nas redes sociais, mensagem publicada no perfil do cirurgião plástico afirma que a
alta da paciente seria uma imprudência naquele ponto do
tratamento.
O Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Estado do
Rio de Janeiro) abriu sindicância para apurar os fatos.
A Polícia Civil esteve na manhã de ontem no hospital particular Santa Branca, no bairro
Vinte de Cinco de Agosto, para
prender temporariamente o cirurgião plástico e resgatar a paciente. Além do mandado de
prisão temporária, os agentes
cumpriram mandados de busca
e apreensão.
O médico prestou depoimento ainda nesta segunda.
Outras testemunhas serão ouvidas ao longo da semana.
Segundo a delegada Fernanda Fernandes, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de
Duque de Caxias, foram
apreendidos celulares.
O caso chegou à delegacia
por meio da família da paciente,
depois que a mulher realizou
uma abdominoplastia na clínica onde Silva trabalha, em março. O procedimento estético é
realizado para retirar gordura e
pele em excesso do abdômen.
Semanas após a cirurgia, segundo a família, a mulher passou mal e precisou voltar a ser
atendida. Desde então, ela permanece no hospital particular
onde Silva trabalha. Segundo
familiares, ela está com a barriga necrosada.
Em nota, a direção do Hospital Santa Branca afirma que repudia "quaisquer práticas criminosas que nos foram indevidamente atribuídas". "Tal acusação é absurda", diz a mensagem da instituição.
A administração argumenta
que a paciente deu entrada em
1º de junho em um apartamen-
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to privativo com direito a acompanhante, mas "recusa-se a sair
da unidade". Ainda segundo a
nota, todo o custo da internação
é pago pelo próprio médico.
Silva tem registro no Cremerj
desde 1996. Nas redes sociais,
ele costuma divulgar o seu trabalho como cirurgião plástico –
no Instagram, tem mais de 36
mil seguidores.
Segundo secretária particular do cirurgião, uma consulta
inicial custa R$ 250. Uma tabela de preços dos procedimentos estéticos realizados por ele
indica que uma abdominoplastia custa aproximadamente R$ 9 mil.
Em mensagem direcionada
aos pacientes, divulgada no
perfil do cirurgião nas redes sociais, a equipe do médico argumenta que Silva foi "prestar um
esclarecimento na delegacia". A
Polícia Civil confirma, porém,
que foi cumprir um mandado
de prisão temporária expedido
pela Justiça.
A mensagem afirma ainda
que ele não manteve a paciente
em cárcere privado, apenas estava fazendo curativos, e que
em breve ele "irá se explicar".
"Ela [a paciente] queria ser liberada sem ter terminado o tratamento, e ele como médico seria
imprudente de liberá-la", afirma a nota.
"Ele disse que poderia liberála se ela assinasse a alta à revelia
e ela não quis assinar, ele disse
que liberaria somente se ela assinasse. Como ela não assinou,
ele não a liberava. Além disso
ela estava com um curativo especial para acelerar a cicatrização. E esse curativo só pode ser
manipulado por pessoas capacitadas com técnicas em enfermagem ou enfermeiros."
Silva já havia sido preso em
2010, após uma operação da
Polícia Civil do Rio de Janeiro
contra um grupo acusado de
comercializar e aplicar medicamentos sem registro na Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária).
O esquema funcionava desde 2005. O dono de um laboratório farmacêutico que produzia a toxina botulínica, o botox,
enviava os produtos de Goiás
para o Rio, onde havia uma redistribuição para clínicas particulares. O produto não registrado era comercializado pela metade do preço comercial normal
à época. Uma dessas clínicas
compradoras era a de Bolivar
Guerrero Silva.

Erdogan volta a fazer ameaças
de barrar Suécia e Finlândia
O

presidente da Turquia, Recep Tayyip
Erdogan, voltou a fazer a ameaça de barrar a adesão
de Suécia e Finlândia à Otan
(aliança militar ocidental), listando condições que os países
nórdicos precisam cumprir para
que Ancara libere o processo.
O ingresso de novos países à
aliança só se dá com a anuência

de todos os membros, e os três
países assinaram um acordo em
um encontro da Otan em Madri,
no mês passado, para retirar o
veto turco em troca de promessas contra o terrorismo e a exportação de armas.
Ontem, Erdogan apelou aos
dois países para "fazerem sua parte" e os acusou de servir de porto
seguro para ativistas curdos con-

dá atenção a essa questão", completou, referindo-se às promessas sobre o contraterrorismo.
Erdogan deve viajar nesta segunda para Teerã, no Irã, para
participar de uma reunião com
os homólogos russo, Vladimir
Putin, e iraniano, Ebrahim Raisi,
de quem almeja obter sinal verde para uma intervenção armada no noroeste da síria.

Presidente interino: antecessor
'escondeu fatos' sobre crise
O presidente interino do Sri
Lanka, Ranil Wickremesinghe,
disse ontem que a administração
anterior, da qual era aliado, estava "escondendo fatos" sobre a crise econômica que assola o país
há dois anos. Na semana passada, em meio protestos furiosos
que incluíram a ocupação de residências oficiais, o presidente
Gotabaya Rajapaksa renunciou
após fugir para Singapura.
Em sua primeira entrevista
desde que assumiu oficialmente
como interino, Wickremesinghe
disse à rede americana CNN que
Rajapaksa não contou a verdade
sobre a atual situação financeira
do país, que se encontra, nas palavras dele, falido.
"Eu gostaria de dizer ao povo
que conheço seu sofrimento",
disse. "Nós retrocedemos. Temos
que nos alavancar, mas não precisamos de cinco ou dez anos. Ao
fim do próximo ano, começaremos a nos estabilizar, e certamente em 2024 teremos uma
economia funcional que começará a crescer."
Wickremesinghe deu a entrevista no Parlamento da capital

administrativa de Sri Lanka, Jayawardenepura Kotte. Ele tomou
posse no dia 15. Nesta segunda, o
presidente interino ainda renovou o estado de emergência imposto dias atrás, alegando "interesse da segurança pública".
A medida, que precisa ser ratificada pelos congressistas, permite que tropas prendam suspeitos e dá poderes especiais ao presidente em medidas econômicas
e de segurança. O país tem eleições indiretas para presidente, a
fim de cumprir o restante do
mandato de Rajapaksa, até novembro de 2024, marcadas para
amanhã.
Wickremesinghe, que foi primeiro-ministro seis vezes, incluindo sob o mandato do antecessor, tem o apoio do partido governista para o pleito. O líder do
principal partido da oposição, Sajith Premadasa, também deve ser
candidato, bem como Dullas Alahapperuma, parlamentar também alinhado a Rajapaksa.
Ontem, o presidente interino
emitiu um comunicado falando
também sobre as negociações do
país com o FMI (Fundo Monetá-

rio Internacional), que vinham se
arrastando e foram completamente interrompidas nos protestos da semana passada.
Segundo a nota, as conversas
foram retomadas "e estão próximas de uma conclusão", com ajuda financeira de outros países
também a caminho. Na quinta,
um porta-voz do fundo havia dito
que o órgão esperaria a crise política ser resolvida antes de retomar as negociações.
Nesta segunda, com a extensão do estado de emergência, a
polícia e o Exército reforçaram a
segurança, também em preparação para a eleição. As ruas da capital comercial Colombo permaneceram relativamente calmas,
com o trânsito e atividades econômicas ocorrendo sem grandes
intercorrências por causa de
protestos.
A CRISE
A crise que assola o Sri Lanka
tem raízes em 2020, quando a
economia do país registrou uma
retração de 3,6% em relação ao
ano anterior. Segundo o FMI, a
inflação anual foi de 12% e 17%

nos anos de 2021 e 2022, respectivamente.
Em abril, o governo declarou
moratória da dívida externa,
avaliada em US$ 51 bilhões. O
não pagamento, aliado à falta de
reservas internacionais, dificultou a importação de bens essenciais, como combustível, o que
gerou um apagão. O governo declarou faltar petróleo e ordenou
o fechamento de escritórios e
escolas não essenciais para reduzir a pressão sobre o sistema
de transporte.
Manifestações de uma crescente onda de protestos foram reprimidas com brutalidade, deixando nove mortos em maio. A
população pedia a renúncia de
Rajapaksa, responsabilizando-o
pela crise econômica e pela perda
de poder de compra.
Wickremesinghe, premiê por
dois meses até assumir como
presidente interino, é visto como
um político capaz de negociar
saídas à crise econômica junto ao
FMI e estabilizar o país. De direita, é o único legislador eleito pelo
PNU (Partido Nacional Unificado) no Parlamento.

MOGADÍSCIO

Avião 'aterrissa de
ponta-cabeça' em
acidente na Somália
Um avião ficou de cabeça
para baixo ao tentar pousar
em Mogadíscio, a capital da
Somália, ontem. Todas as 30
pessoas a bordo foram resgatadas.
A aeronave pertence à companhia aérea Jubba Airways e
fazia voo doméstico da cidade
de Baidoa, no centro-sul do
país, para Mogadíscio. Vídeos
compartilhados nas redes sociais mostram uma espessa coluna de fumaça preta no local,
e bombeiros trabalham para
apagar focos de incêndio.
Peças de fuselagem e partes da asa do avião, um turboélice Fokker 50, ficaram es-

Padrasto suspeito de
estuprar e engravidar
enteada de 11 anos
pelo padrasto e pela mãe. O caso
está sendo acompanhado pelo
Conselho Tutelar da cidade. Segundo a Polícia Civil, as falas da
mãe e do padrasto apresentaram versões confusas e conflitantes. Durante as investigações,
foi constatado que a vítima era
mantida em cárcere privado e
não frequentava a escola havia
dois anos.
A médica que atendeu a
criança, ainda de acordo com a
Polícia Civil, informou que a menina tem cicatrizes de violências
antigas, possivelmente anteriores ao estupro que teria gerado a
gravidez.
A partir dessa constatação no
prontuário, a polícia suspeita
que os estupros eram recorrentes e praticados por pessoas próximas ao convívio familiar, já
que criança não era vista fora de
casa. A polícia afirmou também
que o suspeito, inicialmente,
consentiu a realização do exame
de DNA, mas desistiu quando
chegou ao PRPTC (Posto Regional de Polícia Técnico Científica)
de Duque de Caxias.

siderados terroristas por Ancara.
Com isso, ameaçou ignorar o
acordo de alargamento da Otan.
"Quero reiterar mais uma vez
que congelaremos o processo se
esses países não tomarem as
medidas necessárias para satisfazer nossas condições", disse o
presidente turco após uma reunião do governo. "Observamos
especialmente que a Suécia não

SRI LANKA

CAXIAS

Um homem foi preso na tarde
de domingo passado suspeito de
estuprar, engravidar e manter
em cárcere privado por dois
anos a enteada de 11 anos, em
Duque de Caxias, na Baixada
Fluminense, no Rio de Janeiro. A
menina teve um filho em casa na
semana passada. O homem está
preso em Benfica, na zona norte
carioca. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dele. A menina está internada em
quadro estável na enfermaria do
Hospital Municipal Adão Pereira
Nunes, em Duque de Caxias. O
bebê segue internado na unidade intermediária da UTI neonatal da entidade.
A mãe da criança a acompanha no hospital. A reportagem
questionou a polícia se a mulher
também é investigada e se foi alvo de pedido de prisão, mas não
houve resposta até a publicação
deste texto. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de
Duque de Caxias, a menina chegou ao hospital por volta das 5h
da última sexta-feira, após um
parto domiciliar, acompanhada

Noite

OTAN

Médico é preso acusado
de manter paciente em
cárcere privado
YURI EIRAS/FOLHAPRESS

Tarde

palhadas pela pista do aeroporto internacional de Mogadíscio. Ainda não há informações sobre feridos ou a causa
do acidente.
A Jubba Airways é uma companhia aérea somali que opera
voos de passageiros e de carga
domésticos e também para
destinos do Oriente Médio.
Outro acidente durante
pouso deixou três pessoas feridas em Miami, nos EUA, no
mês passado. O avião que partiu de Santo Domingo, na República Dominicana, saiu da
pista e pegou fogo depois de
uma das rodas do trem de pouso colapsar.

LULA-LA

Brasileiro paga
US$ 30 em toalha de
Lula em Nova York
Tels.: (21)

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

3556-3030
96865-1628

As toalhas com a foto do expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) apareceram no Central Park, em Nova York.
Brasileiros eleitores do petista que foram ao parque no
domingo passado para assistir
ao show de Ney Matogrosso no
festival de verão SummerStage
levaram suas toalhas para esticar no gramado.

O produto também podia
ser encontrado para vender no
local, por US$ 30, o que equivale a R$ 160 aproximadamente.
No Brasil, como base de
comparação, o ambulante Osvaldo Valentim, que vendeu 20
toalhas para o ator Bruno Gagliasso, cobra de R$ 20 a R$ 60
em sua barraquinha na região
da avenida Paulista.

