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Carnê: varejo
facilita crédito
para atrair
consumidor

Governo planeja novo bloqueio e
valor deve passar de R$ 5 bilhões
O governo deve ampliar o bloqueio de recursos no Orçamento de
2022 para não correr risco de descumprir a regra constitucional do teto de gastos, que impede despesas federais de crescerem além da inflação. A medida precisou ser tomada diante crescimento dos gastos
obrigatórios em relação ao anteriormente previsto e deve aumentar

FALA

A EMBAIXADORES
JOSÉ CRUZ/ABRASIL

Com o poder de compra das
famílias brasileiras limitado pela
queda na renda e inflação, o varejo vem adotando como estratégia facilitar acesso ao crédito e
até mesmo ressuscitar o carnê.
Para Eduardo Yamashita, diretor
de operações da Gouvêa Ecosystem, as grandes redes entenderam que é preciso criar um ambiente mais favorável para que
os consumidores, principalmente as de baixa renda, possam voltar a adquirir bens duráveis e semiduráveis, que possuem maior
valor. No cenário atual, em que a
renda está comprometida com
itens básicos, o acesso ao crédito
é a única forma de favorecer o
consumo. Entre as principais
mudanças estão a possibilidade
de parcelar compras no ecommerce sem necessidade de cartão de crédito, bem como a ampliação da quantidade de parcelas. "Se o varejista não criar facilidades e alternativas, o consumidor vai postergar a compra e deixar de consumir ." PÁGINA 2

ASSÉDIO

as limitações da máquina pública a pouco mais dois meses das eleições. Membros do Ministério da Economia ouvidos pela reportagem
comentam que o valor deve ser alto e que deve passar de R$ 5 bilhões.
Apesar disso, eles ressaltam que as análises ainda estão em andamento e que o número pode variar até o momento do anúncio. PÁGINA 2

Rosa Weber vai
relatar pedido
para investigar
Bolsonaro
A ministra Rosa Weber (foto), que assume a presidência do STF
(Supremo Tribunal Federal) em setembro, ficou responsável pelo
pedido da oposição para que o presidente Jair Bolsonaro (PL) seja investigado sob suspeita de crime contra as instituições democráticas.
A relatoria do caso foi distribuída à ministra ontem, um dia depois de
os parlamentares apresentarem a solicitação ao Supremo. A ministra, porém, tem trabalhado somente no seu acervo de processos durante as últimas semanas do recesso de julho do Judiciário. As primeiras decisões sobre o caso ficarão sob responsabilidade do presidente do Supremo, ministro Luiz Fux. Ele deve agora, como é praxe,
enviar o pedido para a PGR (Procuradoria-Geral da República) avaliar se há indícios de irregularidades e propor eventuais medidas de
investigação. O Supremo foi acionado pelos parlamentares após a
apresentação em que Bolsonaro repetiu teorias da conspiração sobre
urnas eletrônicas a embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada. O pedido foi apresentado por políticos do PT, PSOL, PCdoB, PDT,
Rede, PSB e PV. PÁGINA 3
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Diretor
da Caixa é
encontrado
morto

PDT oficializa
candidatura de
Ciro à Presidência

PÁGINA 3

O PDT oficializou, ontem, a candidatura de Ciro Gomes (foto) para a Presidência da República. Essa será a quarta vez que Ciro tentará
assumir o posto de presidente. Nas últimas eleições, em 2018, ele ficou em terceiro lugar, com pouco mais de 13 milhões de votos,
12,47% do eleitorado. Ciro também concorreu à Presidência nas eleições de 1998 e 2002. “Eu quero unir o país em torno de um novo projeto”, disse Ciro, em seu discurso na convenção do partido, citando
seu livro, que funciona como um documento do seu projeto de governo. “Tenho trabalhado nesse projeto há anos. Com o projeto nacional de desenvolvimento, nós vamos vencer inúmeros desafios”.
Ele propôs uma reforma tributária que corrigiria desigualdades, para
que os mais ricos paguem, proporcionalmente, mais impostos que os
pobres. Ciro Gomes também criticou as propostas de privatização da
Petrobras e defendeu o fim da atual política de preços da estatal, que
atrela ao valor do dólar o preço do combustível vendido no país.

SÃO PAULO

Tabata levará
a Haddad
proposta
de paridade
PÁGINA 3
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Bolsas no mundo
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Taxa Selic
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TR (prefixada)
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R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
13,25% 0,64
OURO
0,66% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,5563

0,59% (jun.) EURO turismo
0,67% (jun.) Compra: 5,6015
DÓLAR Ptax - BC
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Venda: 5,4288
Venda: 5,4607
Venda: 5,6707
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Dólar sobe a R$ 5,46
e fecha no maior valor
em 6 meses; Bolsa sobe

Governo deve bloquear mais
R$ 5 bilhões do Orçamento

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

Em mais um dia de volatilidade no mercado financeiro, o
dólar subiu para o maior valor
em seis meses. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa)
iniciou o dia em queda, mas
reagiu durante a tarde e fechou estável.
O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,461, com
alta de R$ 0,04 (+0,74%). A cotação caiu durante a manhã,
chegando a R$ 5,39 por volta
das 10h30. No entanto, a moeda norte-americana não resistiu às pressões domésticas e externas e começou a subir pouco antes das 12h, até fechar
próxima da máxima do dia.
A cotação está no maior valor desde 24 de janeiro, quando ficou em R$ 5,50. Com o desempenho de hoje, a divisa
acumula alta de 4,32% em ju-

lho e queda de 2,06% em 2022.
No mercado de ações, o dia
também foi marcado pela volatilidade. Após cair 0,98% por
volta das 11h, o Índice Bovespa (Ibovespa) recuperou-se
no resto do dia e fechou aos
98.287 pontos, com alta de
0,04%. Ações de mineradoras
e de empresas de logística puxaram a queda do indicador,
mas a reação das bolsas norteamericanas, que encerraram
em alta, ajudou a bolsa brasileira a recuperar-se.
Fatores internos e externos
influíram no mercado financeiro nesta quarta. As tensões
políticas internas provocaram
turbulências na bolsa e no dólar. No cenário internacional,
a provável alta de juros na zona do euro e a aceleração da
demanda global por dólar ao
longo do dia afetaram as negociações.

MPT

Alta da vulnerabilidade
social favore cetrabalho
análogo ao escravo
NATALIE VANZ
BETTONI/FOLHAPRESS
A atual crise econômica pode
favorecer o aumento do trabalho
análogo ao escravo, segundo
Italvar Medina, procurador do
MPT (Ministério Público do Trabalho). "Com o aumento da vulnerabilidade social e insegurança alimentar, temos pessoas em
maior situação de vulnerabilidade social, mais propensas a serem submetidas a situações de
violação de direitos humanos."
Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), a insegurança alimentar afeta 61 milhões de pessoas no Brasil, país
com mais pessoas em algum
grau de insegurança alimentar
(moderada ou grave) nas Américas. A falta de auditores fiscais de
trabalho também é motivo de
alerta para o especialista, que
ressalta que desde 2014 não são
realizados concursos públicos
para a vaga, o que prejudica a fiscalização. "Está com mais de
1.600 cargos vagos, é quase 50%
dos casos de auditores fiscais de
trabalho. Tem menos hoje do
que há dez anos", diz Medina.
"À medida que a própria fiscalização do registro de trabalho
não acontece, os empregadores
ficam mais à vontade para descumprir a legislação. No fim das
contas, isso pode inclusive estimular que reapareça, que aconteça o próprio trabalho escravo."
DENÚNCIAS
Uma denúncia costuma ser a
porta de entrada para revelar casos de trabalho análogo à escravidão ligados a serviços domésticos, que ocorrem dentro de residências e envolvem vítimas com
baixa escolaridade e pouco acesso aos canais para o início da investigação. Segundo o auditor
Maurício Krepsky, chefe da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo, é difícil identificar as situações que
envolvem atividade doméstica
se não for por meio de um relato
inicial. "Geralmente a denúncia
não é feita pela vítima, é alguém
que está fora e observa, então

chegar essa informação é extremamente importante." "Às vezes, (a vítima) não tem acesso a
pessoas ou a lugares nos quais a
denúncia pode ser feita. Às vezes, não tem nem sequer consciência do grau de exploração a
que é submetida, porque o trabalho escravo afeta principalmente pessoas em grande situação de vulnerabilidade social,
afirma Medina.
De janeiro a meados de maio
de 2022, 495 pessoas foram resgatadas de situações análogas à
escravidão, segundo a Secretaria
de Inspeção do Trabalho. No a
no de 2021, foram mais de 1,9
mil. Segundo Medina, que é vice-coordenador nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e
Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas, há casos em que o trabalhador recebe uma falsa proposta de emprego, para trabalhar em local distante da residência. "Quando chegam no local, a realidade é diferente da
prometida, e às vezes nem sequer tem consciência dos direitos mínimos que deveria ter."
No trabalho doméstico, a exploração costuma ocorrer desde
a infância ou adolescência.
Um desses casos foi relatado
no 5º episódio do podcast A Mulher da Casa Abandonada, intitulado Outras Tantas Mulheres.
Madalena Gordiano foi escravizada por 38 anos, desde os 8
anos de idade. Para Krepsky, foi
seu resgate no final de 2020 que
motivou o aumento de denúncias em 2021. "Um grande aumento de casos de trabalho análogo à escravidão foi identificado
nos serviços domésticos, em que
27 vítimas foram resgatadas em
2021, e 2020 foram três trabalhadoras encontradas nessa condição", diz relatório do SIT.
COMO IDENTIFICAR
O trabalho análogo à escravidão pode estar presente em
qualquer setor, no meio urbano
ou rural. Para Medina, a maior
parte dos resgates de 2021 foi feita de lavouras de café, no meio
rural, e dos setores de construção civil e trabalho doméstico.

O

governo deve ampliar o bloqueio de
recursos no Orçamento de 2022 para não correr
risco de descumprir a regra
constitucional do teto de gastos,
que impede despesas federais
de crescerem além da inflação.
A medida precisou ser tomada diante crescimento dos gastos obrigatórios em relação ao
anteriormente previsto e deve
aumentar as limitações da máquina pública a pouco mais dois
meses das eleições.
Membros do Ministério da
Economia ouvidos pela reportagem comentam que o valor deve

ser alto e que deve passar de R$
5 bilhões. Apesar disso, eles ressaltam que as análises ainda estão em andamento e que o número pode variar até o momento do anúncio.
O governo tem até amanhã
para publicar qual a necessidade de bloqueio. Os números devem ser anunciados por meio do
relatório de receitas e despesas,
que o governo precisa publicar
bimestralmente, e as áreas a sofrerem cortes devem ser detalhadas só posteriormente.
Embora o relatório normalmente expresse a necessidade de
bloqueio para cumprir a meta fiscal (resultado de receitas menos
despesas), neste ano a dificulda-

de é apenas no lado das despesas
com o possível estouro do teto.
Atualmente, cerca de R$ 10
bilhões já estão contingenciados
no Orçamento se considerada a
reserva de R$ 1,7 bilhão para
reajustes e reestruturações.
O bloqueio mais recente, detalhado em junho, atingiu principalmente os ministérios da Ciência, da Educação e da Saúde.
No caso da pasta da Ciência,
houve corte de R$ 2,5 bilhões
dos R$ 6,8 bilhões anteriormente previstos nas chamadas verbas discricionárias (que o governo pode adiar, diferentemente
das obrigatórias). A tesourada
equivale a 36% do total.
Na Educação, a tesourada foi

de R$ 1,6 bilhão de um total de
R$ 22,2 bilhões em discricionárias (7,2% do total). Já a Saúde
recebeu um corte de R$ 1,2 bilhão de um total de R$ 17,4 bilhões (também 7,2% do total).
Ainda passaram por cortes os
ministérios da Defesa (equivalente a 6,2% das discricionárias),
do Turismo (5,6%), das Comunicações (5,6%) e das Relações Exteriores (5,6%). Também estão
na lista a Presidência da República (5,65%) e o Banco Central
(5,6%). Completam a lista as
pastas da Justiça (4,2%), Desenvolvimento Regional (3,8%),
Mulher (3,7%), Minas e Energia
(3,4%), Infraestrutura (2,6%) e
Cidadania (2,1%).

COMÉRCIO

Varejo facilita crédito e retoma
carnê para atrair consumidor
FELIPE NUNES/FOLHAPRESS
Com o poder de compra das
famílias brasileiras limitado pela
queda na renda e inflação, o varejo vem adotando como estratégia facilitar acesso ao crédito e
até mesmo ressuscitar o carnê.
Para Eduardo Yamashita, diretor de operações da Gouvêa
Ecosystem, as grandes redes entenderam que é preciso criar um
ambiente mais favorável para
que os consumidores, principalmente as de baixa renda, possam
voltar a adquirir bens duráveis e
semiduráveis, que possuem
maior valor.
No cenário atual, em que a
renda está comprometida com
itens básicos, o acesso ao crédito
é a única forma de favorecer o
consumo. Entre as principais
mudanças estão a possibilidade
de parcelar compras no ecommerce sem necessidade de cartão
de crédito, bem como a ampliação da quantidade de parcelas.
"Se o varejista não criar facilidades e alternativas, o consumidor vai postergar a compra e deixar de consumir. O que estamos
vendo é que as empresas varejis-

tas que têm controle de sua carteira de crédito estão começando
esse movimento."
Ele destaca que a ampliação
do Auxílio Brasil, de R$ 400 para
R$ 600, no segundo semestre,
pode ajudar a recuperação das
vendas.
Na segunda-feira passada, a
empresária Luiza Trajano, do
Magazine Luiza, apareceu em
um vídeo divulgado por WhatsApp a 5 milhões de clientes para divulgar que a empresa vai
oferecer crédito pré-aprovado
para pagamentos feitos também
no carnê.
Cerca de 10 milhões de pessoas são elegíveis, segundo a
empresa. Desse total, 80% da
base de pré-aprovados são de
crédito no Cartão Luiza e o Magalu Card, e os 20% restantes são
para o carnê.
De acordo com a empresa, a
ação acontece em meio a um cenário de grande escassez de crédito para o consumidor final. "O
intuito é aumentar o volume de
crédito concedido de forma
consciente."
Atualmente, o crédito direto
ao consumidor corresponde a

6% das vendas do Magazine Luiza, enquanto as compras no cartão somam 40% do total nas lojas
físicas.
A rede Casas Bahia também
aposta na estratégia. Neste ano, a
varejista lançou um carnê digital,
que possibilita o parcelamento
de compras no marketplace sem
necessidade de cartão de crédito
e com possibilidade de parcelamento em até 24 vezes. O pagamento das parcelas pode ser realizado pelo BanQi, conta digital
da rede.
Segundo a Via, controladora
das bandeiras Ponto e Casas Bahia, o crediário foi responsável
por 14% das vendas no primeiro
trimestre deste ano. A maior penetração foi nas lojas físicas, com
participação de 25% das vendas,
enquanto no ecommerce essa
faixa foi de 6,3%. As informações
estão no relatório de resultados
do primeiro trimestre de 2022.
A rede Lojas Cem é outra que
oferece possibilidade de parcelamento no carnê, com planos divididos em uma entrada mais 14
parcelas. Segundo o site da empresa, a rede também oferece
condições de compra sem entra-

A N E E L /ANA

Nota

Agências aprovam resolução
sobre estações hidrológicas
LUCIANO NASCIMENTO/ABRASIL
A Agência Nacional de Águas
e Saneamento Básico (ANA) e
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) aprovaram uma
resolução conjunta atualizando
os critérios para a instalação,
operação e manutenção de estações hidrológicas em usinas hidrelétricas.
A medida, aprovada na terça-feira passada, foi necessária
em razão de mudanças na legislação do setor. A nova resolução substituirá, a partir de janeiro de 2023, uma normativa
anterior das duas agências sobre o tema.
As estações hidrológicas servem para monitorar quantidade
de chuvas, variações do nível da

da, com até 50 dias para o primeiro pagamento. Nas compras
feitas no cartão, o consumidor
pode parcelar em até 12 vezes.
Pesquisa feita pelo SPC Brasil
(Serviço de Proteção ao Crédito)
e pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), estima que 22,9% dos consumidores ainda utilizam o crediário.
De acordo com Merula Borges, especialista em finanças da
CNDL, apesar de a modalidade
ter perdido espaço, ela continua
presente nas grandes varejistas –
a diferença é que o carnê de papel está dando espaço para o boleto eletrônico. Entre os que
compraram no crediário, 61,2%
fizeram pelo cartão da loja. Além
desses, 48,3% utilizaram o carnê.
"Ele se atualizou. Muitas lojas
oferecem opção de parcelamento por meio do cartão próprio da
loja, que não pode ser usado em
outro lugar. Isso continua sendo
uma forma de crediário", diz.
Para a especialista, essa modalidade atende, sobretudo, ao
público de baixa renda que não
consegue pagar à vista ou que
não tem acesso a outros tipos de
crédito.

superfície da água, transporte
de sedimentos, defluência e
medição de níveis d’água, além
de velocidades e vazões nos rios
e lagos onde as usinas se instalaram.
As informações coletadas
servem para aumentar o conhecimento hidrológico nacional e
são enviadas para a Rede Hidrometeorológica Nacional. Segundo a Ana, o material fornece
"subsídios à implementação da
Política Nacional de Recursos
Hídricos e dotando os governos
e a sociedade de amplo monitoramento das águas".
A resolução das duas agências mantém a necessidade de
medição hidrológica para todos
os empreendimentos hidrelétricos, de concessionários e auto-

rizados, com potência instalada
superior a 1 Megawatt (MW). O
texto, entretanto, especifica que
as usinas de 1 MW a 5 MW sem
contrato de concessão ou autorização passarão a ser fiscalizadas pela ANA, enquanto aquelas acima de 5 MW ou com outorga permanecem sob fiscalização da Aneel.
A normativa também traz informações sobre os procedimentos para a atualização das
tabelas de Cota Área Volume de
usinas hidrelétricas.
Outra alteração trazida pelo
novo regulamento é a possibilidade do Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS) de sugerir os locais de instalação de estações hidrológicas dentro das
áreas de cada usina.

GRUPO ITAPEMIRIM
PODE TER FALÊNCIA
DECRETADA
A EXM Partners,
administradora do processo
de recuperação judicial do
Grupo Itapemirim, pediu à
Justiça a falência da Viação
Itapemirim e demais
empresas. A 1ª Vara de
Falências e Recuperações
Judiciais de São Paulo, que
recebeu a petição, ainda não
deu seu parecer. O pedido foi
feito na última sexta-feira sob
a alegação de que o processo
de recuperação judicial da
Itapemirim não está sendo
cumprido, e os credores
seguem sem receber. Segundo
a petição da EXM Partners,
relatórios da nova gestão do
grupo corroboram o pedido
de falência, pois demonstram
a inviabilidade do negócio.
Entre outros motivos, os
documentos citam uma frota
sucateada e pendente de
regularização junto à ANTT.
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Rosa Weber vai relatar pedido
para investigar Bolsonaro
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

A

ministra Rosa Weber,
que assume a presidência do STF (Supremo Tribunal Federal) em setembro, ficou responsável pelo
pedido da oposição para que o
presidente Jair Bolsonaro (PL)
seja investigado sob suspeita de
crime contra as instituições democráticas.
A relatoria do caso foi distribuída à ministra ontem, um dia
depois de os parlamentares
apresentarem a solicitação ao
Supremo.
A ministra, porém, tem trabalhado somente no seu acervo de
processos durante as últimas semanas do recesso de julho do
Judiciário. As primeiras decisões sobre o caso ficarão sob
responsabilidade do presidente
do Supremo, ministro Luiz Fux.

Ele deve agora, como é
praxe, enviar o pedido para a
PGR (Procuradoria-Geral da
República) avaliar se há indícios de irregularidades e propor eventuais medidas de investigação.
O Supremo foi acionado pelos parlamentares após a apresentação em que Bolsonaro repetiu teorias da conspiração sobre urnas eletrônicas a embaixadores estrangeiros no Palácio
da Alvorada.
O pedido foi apresentado por
políticos do PT, PSOL, PCdoB,
PDT, Rede, PSB e PV.
Na solicitação, afirmam que o
mandatário não pode "usar do
cargo de presidente da República para subverter e atacar a ordem democrática, buscando
criar verdadeiro caos no país e
desestabilizar as instituições públicas".

Os parlamentares comparam
a apresentação de Bolsonaro
aos embaixadores à live que ele
fez em julho do ano passado
com conspirações e afirmações
infundadas sobre a segurança
das urnas eletrônicas. O YouTube derrubou a live na segundafeira passada.
"O presidente da República
voltou a questionar a lisura do
processo eleitoral brasileiro, de
uma forma ainda mais agressiva
e chocante, o que expõe seriamente a imagem do Brasil no cenário internacional, significando grave ameaça ao Estado democrático de Direito, pois
afronta a soberania popular a
depender do possível resultado
do pleito de 2022", diz o pedido
da oposição.
Eles pedem que, caso não haja investigação de Bolsonaro sobre suspeita de prática de crime

contra as instituições democráticas, que sejam apuradas suspeitas de crime de incitação das
Forças Armadas contra o TSE
(Tribunal Superior Eleitoral).
Ainda solicitam que o documento seja enviado ao TSE para
apuração de supostos crimes
eleitorais, de propaganda eleitoral antecipada e de abuso do
poder político e econômico.
Querem, também, a abertura
de um inquérito civil para a
apuração de improbidade administrativa.
Rosa, atualmente vice-presidente do Supremo, será empossada na presidência da corte no dia 12 de setembro. A ministra já ficou responsável por
outros casos que investigaram
Bolsonaro, como no caso do
processo de compra da vacina
indiana Covaxin, que foi arquivado em abril.

Para entidade, diplomacia é testemunha
de que sistema de votação é referência
THAÍSA OLIVEIRA/FOLHAPRESS
A ADB (Associação dos Diplomatas Brasileiros) afirmou
ontem que "tem plena confiança na Justiça Eleitoral brasileira
e no sistema eletrônico de votação", e que testemunhou como
o modelo fez o Brasil tornar-se
referência mundial.
A nota ressalta que, por décadas, os diplomatas têm atuado
em apoio às autoridades eleitorais na organização das eleições
presidenciais no exterior, o que
possibilita a votação dos brasileiros que moram fora do país.

ASSÉDIO

Com a manifestação, a ADB se
junta a uma série de instituições,
autoridades e entidades de classe que repudiaram as mentiras
do presidente Jair Bolsonaro (PL)
sobre o sistema eleitoral durante
reunião com embaixadores estrangeiros na segunda-feira.
"Desde sua implantação, em
1996, o sistema brasileiro de votação eletrônica é objeto de reiteradas demandas de cooperação internacional de transferência de
conhecimento e tecnologia", afirmam os diplomatas brasileiros.
"Ao longo desse tempo, a diplomacia brasileira testemu-

nhou sempre elevados padrões
de confiabilidade que se tornaram referência internacional indissociável da imagem do Brasil
como uma das maiores e mais
sólidas democracias do mundo."
Mais cedo, os servidores da
Abin (Agência Brasileira de Inteligência) afirmaram que "não há
qualquer registro de fraude nas
urnas eletrônicas desde a implantação do atual sistema, 26
anos atrás".
A manifestação da ADB é assinada pela embaixadora Maria
Celina de Azevedo Rodrigues,
presidente da entidade.

"A missão eleitoral do Ministério das Relações Exteriores,
que inclui desde o alistamento
de eleitores até a transmissão dos
votos, mobiliza não apenas servidores do Itamaraty, mas também
as comunidades brasileiras. Para
2022, há mais de 600 mil eleitores
alistados no exterior."
A fala golpista do presidente
Jair Bolsonaro (PL), em mais um
movimento para tentar desacreditar o sistema eleitoral, provocou reações de repúdio em cadeia na cúpula do Judiciário e
em diferentes setores do Ministério Público.

SEXUAL

Diretor da Caixa é encontrado
morto na sede do banco em Brasília
THAÍSA OLIVEIRA/FOLHAPRESS
Um diretor da Caixa Econômica Federal foi encontrado
morto ontem na sede do banco,
em Brasília. Sergio Ricardo
Faustino Batista entrou na Caixa
em 1989 e era diretor-executivo
de Controles Internos e Integridade da instituição.
As causas da morte estão
sendo investigadas pela PCDF
(Polícia Civil do Distrito Federal), mas a apuração preliminar
indica tratar-se de um caso de

suicídio. O banco afirmou que
está contribuindo com as autoridades e prestando apoio aos
familiares e amigos do funcionário.
Batista estava à frente da Diretoria de Controles Internos e
Integridade desde março. A diretoria é responsável pelo canal
de denúncias e é a primeira do
banco a receber os relatos de assédio e outras irregularidades
enviados a uma empresa externa contratada pela Caixa.
Funcionário de carreira, ele

também foi consultor da presidência na gestão do ex-presidente Pedro Guimarães -que
deixou o cargo no dia 29 de junho depois de ter sido acusado
por empregados da empresa de
assédio sexual e moral.
Segundo a Polícia Civil, o caso foi preliminarmente tipificado como suicídio "em razão da
vítima ter sido encontrada já
sem vida no lado externo do
prédio sede da Caixa Econômica
Federal".
A presidente do banco, Da-

niella Marques, enviou uma
mensagem aos empregados em
que afirma que Batista "era uma
pessoa admirada e querida" e
manifesta solidariedade à família e amigos.
"Recebi com tristeza o falecimento do nosso empregado Sérgio Ricardo Faustino Batista, diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa. Gostaria de
me solidarizar com sua família e
amigos. Era uma pessoa admirada e querida", afirmou na
mensagem interna.

AMAZONAS

PF aponta pagamento de propina
por garimpeiros dentro de prefeitura
VINICIUS SASSINE/FOLHAPRESS
Uma investigação da Polícia
Federal apontou a existência
de um esquema de pagamento
de propina por garimpeiros de
ouro dentro da Prefeitura de
Jutaí (AM), cidade a 750 quilômetros de Manaus, no oeste do
estado.
A PF deflagrou uma operação
ontem e cumpriu mandados de
busca e apreensão dentro da
prefeitura.
Entre os investigados estão o
prefeito da cidade, Pedro Macário Barboza, eleito pelo PDT, e
secretários de sua gestão.
Procurado, o prefeito não
respondeu aos questionamen-
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tos da reportagem.
U ma irmã d o p re fe ito foi
presa em flagrante, com quase
R$ 40 mil em dinheiro e com
ouro, segundo pessoas a par
da operação deflagrada. A PF
nã o d iv ul gou os nome s dos
suspeitos.
Os garimpeiros apontados
como pagadores de propina
atuam ilegalmente com dragas
na região.
Barboza já havia sido alvo de
uma ação da PF. Ele foi preso no
fim de 2021 por transportar uma
quantidade de ouro considerada fruto de extração ilegal.
A operação deflagrada nesta
quarta é a Uiara III.
Segundo o comunicado di-

vulgado pela PF, a operação é
fruto de uma investigação
que busca desarticular uma
"organização criminosa voltada à prática de garimpo ilegal e demais crimes conexos,
como corrupção ativa e passiva, crimes ambientais e possíveis outros ocorrendo em
sua maior parte na cidade de
Jutaí".
As penas dos crimes investigados, somadas, podem ultrapassar 20 anos de prisão, segundo a PF.
Ao todo, a PF cumpriu dez
mandados de busca e apreensão e outras dez medidas cautelares, como o afastamento do
cargo e de funções públicas e o

impedimento de acesso à Prefeitura de Jutaí.
Houve decisão judicial afastando o prefeito do exercício do
cargo, segundo as fontes ouvidas pela reportagem.
Entre as medidas cautelares
está a cassação de autorizações
de garimpo de minério ilegal,
conforme a PF.
A operação Uiara I destruiu
131 balsas de garimpo ilegal na
região de Autazes (AM) e Nova
Olinda do Norte (AM), segundo
a PF. A Uiara II destruiu 34 balsas na região de Borba (AM).
As duas operações objetivaram a retirada de garimpeiros
ilegais das áreas preservadas da
Amazônia.

Tabata vai entregar
a Haddad proposta
de paridade de gênero
MÔNICA
BERGAMO/FOLHAPRESS
A deputada federal Tabata
Amaral (PSB-SP) vai entregar
hoje ao pré-candidato do PT ao
Governo de São Paulo, Fernando Haddad, propostas para o
setor da educação e para a paridade de gênero em uma eventual gestão do petista, caso ele
seja eleito.
A parlamentar é ex-coordenadora do plano de governo de
Márcio França (PSB), que retirou sua pré-candidatura ao Palácio dos Bandeirantes para
concorrer ao Senado pelo estado paulista.
Ontem, Tabata se reúne com
Haddad e França em um evento
na capital para discutir a transferência de propostas que já vinham sendo pensadas até então pela pré-campanha do socialista.
A deputada deve fazer um

pedido especial para que haja
paridade de gênero no comando das secretarias estaduais
paulistas, caso o nome da Fernando Haddad saia vitorioso da
disputa eleitoral. A pré-campanha do petista já demonstrou
interesse na pauta, mas ainda
não estabeleceu um compromisso formal.
Para a área da educação,
Tabata irá apresentar propostas antes presentes no plano
de governo de Márcio França
que versam sobre o fortalecimento do ensino técnico, a expansão de escolas em tempo
integral e a instituição de um
programa de intercâmbio para
escolas públicas.
A parlamentar ainda irá
compartilhar um plano de ação
para solucionar déficits estruturais e sugerir que as olimpíadas
de conhecimento sejam expandidas para áreas como artes, literatura, música e audiovisual.

PIRACICABA

Acumulador morre
soterrado em entulhos
Um homem de 52 anos foi
encontrado morto dentro da
própria casa repleta de entulhos no município de Piracicaba (SP). Os objetos "inservíveis" teriam sido acumulados ao longo de 30 anos em
uma residência do bairro de
Alvorada.
De acordo com a Defesa Civil de Piracicaba, o Corpo de
Bombeiros de São Paulo foi
acionado por vizinhos e parentes do homem na noite desta
terça-feira passada. Eles afirmaram que a vítima não era
vista no local desde a última
segunda-feira.
Em uma operação conjunta
com a Defesa Civil, os bombeiros entraram na casa na manhã de ontem e retiraram caminhões de entulhos da residência por mais de quatro ho-

ras até encontrar o corpo do
homem.
"Eles conseguiram avistar o
corpo somente por volta das
12h40, já que a casa estava tomada por materiais inservíveis", afirmou a Defesa Civil
em nota.
Em uma imagem da entrada da residência do homem, é
possível ver a quantidade de
materiais obstruindo a passagem para outros cômodos. Sacolas e latinhas, assim como
telhas e ripas de madeira, podem ser vistas.
A Polícia Militar também
confirmou que um corpo foi
encontrado no endereço da residência na tarde de ontem.
O motivo da morte do homem ainda não foi descoberto
pelas autoridades. A identidade dele não foi divulgado.

CRIANÇAS

SP vai importar insumo
de vacina da CoronaVac
FLÁVIA ALBUQUERQUE/ABRASIL
O Instituto Butantan vai importar 8 mil litros do insumo
farmacêutico ativo (IFA) destinados à farmacêutica Sinovac
para a produção do imunizante
autorizado para crianças de 3 e
4 anos. A quantidade é suficiente para a fabricação de 10 milhões de doses da CoronaVac.
A decisão foi tomada para dar
início à ampliação da imuniza-

ção de crianças nessa faixa etária
em todos os municípios do estado. Mais de 6,1 milhões de crianças com idade entre 5 e 11 anos
já foram imunizadas, sendo que
66,3% estão com o esquema vacinal completo e 86,9% receberam a primeira dose.
A importação, de acordo
com o governo do estado, deve
levar algumas semanas. A previsão é que no mês de agosto
as doses estejam disponíveis.

DOAÇÃO

Fundação Pró-Sangue
está com estoque baixo
O mês de julho, historicamente, é preocupante para os
estoques de sangue. Temperaturas mais baixas e férias escolares estão entre os fatores que
contribuem para afastar doadores. A Fundação Pró-Sangue de
São Paulo chama atenção para
os tipos sanguíneos em situação
de emergência: o O negativo, AB
negativo, B negativo e O positivo. Segundo a fundação, volume
coletado é suficiente para menos de um dia. O tipo O negativo
tem 10% do necessário em estoque. Os tipos O positivo e B negativo têm 24% do necessário e o
AB negativo tem 25%.

Para doar, o candidato deve
estar em boas condições de saúde e alimentado, ter entre 16 e 69
anos de idade, pesar mais de 50
kg e levar documento de identidade original com foto recente.
O órgão destaca que a doação pode ser agendada e os candidatos podem buscar um dos
postos mais perto de casa.
O Posto Clínicas e o Posto
Osasco estão abertos de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às
17h30, e, no sábado, das 8h às
16h. O Posto Dante Pazzanese
funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h30, mesmo
horário do Posto Mandaqui.

Quinta-feira, 21 de julho de 2022
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Doação e
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moradores
bens a herdeiros
A

sucessão patrimonial nas famílias é um tema com o qual todos precisarão lidar num
determinado momento da vida. Quando, de
que forma e por quais propósitos são os pontos
centrais que, de tão sensíveis, vão sendo postos
de lado, aguardando-se incerto momento adequado. E isso acontece independentemente da
quantidade e do valor dos bens e, sobretudo,
da anima que move as intenções dos detentores de direitos.
Isso começou ter um viés de mudança nos últimos dois anos Uma das causas é por tudo que
neles vivemos, nos quais, se admita ou não, a finitude da vida ficou evidenciada.
A movimentação de famílias para garantir segurança aos herdeiros cresce e lida com uma série de fatores relevantes para que as operações
sejam meticulosamente eficazes.
Os principais cuidados para realização desse
processo e evitar dores de cabeça estão listados
abaixo e, claro, são aplicáveis em boa parte das
famílias. Em essência, o que diferencia uma das
outras são as pessoas envolvidas, o montante patrimonial e os passivos que possam existir.
A primeira etapa para cuidar desse assunto é
compreender de maneira inequívoca as intenções da negociação para, por exemplo, antecipar
situações que naturalmente ocorrem quando
pais e mães estão idosos e seus filhos ou tutelados podem até ter construído patrimônio próprio muitas vezes maior do que dos genitores.
Resolvida essa parte, cuida-se de meticuloso
levantamento da quantidade de patrimônio e de
sua qualidade. Ativos financeiros, imobiliários,
de bens móveis, propriedade e participação em
empresas, no país e no exterior, enfim, toda gama de possibilidades são tratadas e avaliadas.
A complexidade desse momento está relacionada à legislação pertinente a que cada ponto está sujeito, além do encontrado no marco legal do
direito de família e sucessões. É frequente situações em que a decisão sobre participação em
empresas precise de formalidades expressadas
nos acordos societários, por exemplo.
O perfil social dos detentores de direito é ponto que suscita preocupação, mesmo com direitos
garantidos. Limites podem ser legalmente dispostos e administrados.
Concluídas as etapas de apuração e consenso
das vontades – a qual exige extrema habilidade
para ser atingida – vem uma parte de tensionamento da operação.
Há custos importantes a serem suportados os
quais podem, inclusive, exigir recursos dos beneficiados para taxas, impostos e honorários.
Enquanto muitas famílias resolvem doação e
transferência com operações diretas junto aos
órgãos públicos, muitos outros casos demandam
soluções mais estruturadas.
A quantidade de bens, móveis e imóveis, volumes monetários e participações em negócios exigem planejamentos específicos para se encontrar
o melhor abrigo para os anseios dos doadores.
O que se precisa ter em mente para decisões
dessa envergadura é a certeza de que a postergação desse tipo de medida vai, certamente, gerar
custos de inventário e desgaste emocional muito
maiores lá na frente.
Edemir Marques de Oliveira
Advogado especializado em planejamento sucessório

D

crise climática está acelerando
a ocorrência dos incêndios, o
que, segundo ele, levará à imposição de mudanças estruturais nos países.
A declaração do chefe do Eliseu, no entanto, foi dada no dia
em que o clima foi mais ameno
na França. Dos cerca de 40 °C registrados na terça-feira, os termômetros marcaram temperaturas
na casa dos 20°C nesta quarta, e a
queda ajudou a controlar os focos
de fogo que atingiram com voracidade o sudoeste do país.
Por outro lado, houve aumento da temperatura na Espanha, na Grécia, na Itália e em
Portugal, onde o fogo já consumiu mais de 10 mil hectares desde domingo e onde mais de mil
mortes foram ligadas ao calor.
Diversas viagens de trem a
partir de Londres foram canceladas, escolas, fechadas, e trabalhadores, orientados a trabalhar
remotamente -poucas casas,
porém, possuem ar-condicionado, e a maioria delas foram
construídas para reter calor. Em
meio ao estado de emergência
nacional, um incêndio de gran-

des proporções atingiu Wennington, a leste de Londres, destruindo muitos imóveis. A fumaça pôde ser vista sobre o rio Tâmisa, e moradores da região foram tirados de suas casas por segurança.
O prefeito da capital inglesa,
Sadiq Khan, afirmou que os
bombeiros enfrentam "imensa
pressão". A corporação, que em
média recebe entre 300 e 350
chamados por dia, precisou
atender a mais de 1.600 solicitações na terça. O chefe de Londres também pediu que os cidadãos não deixassem vidro ou bitucas de cigarro no chão e não
fizessem churrascos na grama
ou em balcões de madeira, para
evitar incêndios.
Serviços de emergências
também ficaram sobrecarregados com os chamados para
atender pessoas com tonturas,
desmaios e dificuldade para respirar. Assim como na França,
porém, as temperaturas nesta
quarta foram mais baixas, e a
máxima foi de 27 ºC em Londres, segundo o serviço de meteorologia local.

REINO UNIDO

Rishi Sunak e Liz Truss vão
disputar sucessão de Boris
A corrida para suceder o premiê Boris Johnson se afunilou
ontem, com a escolha pelo Partido Conservador dos dois finalistas. Dos 11 concorrentes iniciais, permaneceram na disputa o ex-titular da pasta de Finanças Rishi Sunak e a atual secretária das Relações Exteriores, Liz Truss.
Na quinta rodada de votações, Sunak obteve 137 votos,
seguido por Truss, com 113,
pouco à frente da ex-secretária
de Defesa Penny Mordaunt,
com 105. De certa forma, o resultado surpreende, porque
Mordaunt aparecia em vantagem em pesquisas de intenção
de voto em relação a Truss na
corrida pela sucessão.
Boris anunciou no início de
julho que deixará o cargo, pressionado por uma série de escândalos e pela renúncia coletiva de
membros de seu governo. O
premiê, contudo, ficará no posto
até que um substituto seja escolhido, o que está previsto para
ocorrer em setembro, de acordo
com o calendário do partido.
Ambos os finalistas agora vão
participar de uma série de even-

Nota
SRI LANKA ELEGE
PRESIDENTE-TAMPÃO APÓS
FUGA DE EX-PRESIDENTE
Após meses de protestos
somarem ao caos econômico
uma crise política sem
precedentes, o Sri Lanka
realizou ontem uma eleição
indireta para apontar um
presidente-tampão. O expremiê Ranil Wickremesinghe,
que já ocupava o cargo como
interino, foi escolhido para
concluir o mandato de
Gotabaya Rajapaksa, até
novembro de 2024. Em votação
secreta, ele obteve 134 dos
225 votos, derrotando Dullas
Alahapperuma, apoiado pela
principal sigla da oposição, e o
líder esquerdista Anura
Dissanayake. Nas voltas que só
crises de grandes proporções
parecem proporcionar, para os
legisladores a experiência de
Wickremesinghe, 73, que por
seis vezes atuou como
primeiro-ministro, pesou mais
do que o fato que ele próprio
foi alvo das manifestações.

5%
CÂNCERES
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epois de as temperaturas atingirem níveis altos em diversos países
da Europa, serviços de emergência amanheceram ontem combatendo o fogo que assola florestas na parte sul do continente.
Cerca de 500 moradores de
Lucca, na região italiana da Toscana, tiveram de deixar suas casas após um incêndio florestal
atingir a cidade e causar a explosão de tanques de gás. Mais ao
norte, na área de Trieste, a extensão das chamas chegou a ultrapassar a fronteira com a Eslovênia -a prefeitura local alertou
que partes da cidade na Itália
devem ficar sem fornecimento
de energia elétrica e de água.
Na Grécia, residentes também tiveram de ser retirados devido ao fogo que consumiu a vegetação do Monte Pentélico, no
norte de Atenas. Numa operação com 500 agentes, helicópteros dos bombeiros derramaram
água sobre o local. Ventos fortes,
de 80 km/h, porém, dificultaram
a contenção do fogo.
O presidente francês, Emmanuel Macron, disse ontem que a
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tos pelo país, nos quais serão
questionados sobre seus projetos de governo. O vitorioso será
escolhido por meio do voto dos
filiados ao Partido Conservador
-quem tiver mais apoios se torna
líder da sigla e, por tabela, o novo primeiro-ministro.
A legenda não é obrigada a

divulgar quantos filiados tem.
Em 2016, quando esse processo
aconteceu pela última vez, havia
cerca de 160 mil membros. A votação acontece por correspondência e está aberta até 2 de setembro. O resultado deve ser divulgado três dias mais tarde.
Saiba quem são os finalistas.

06:30 17:28

DE PELE

UFF ensinará
técnica que
permite
100% de cura
O Hospital Universitário
Antônio Pedro (HUAP), da
Universidade Federal Fluminense (UFF), é a primeira unidade da rede do Sistema Único
de Saúde (SUS) no estado do
Rio de Janeiro a ter um aparelho usado na cirurgia micrográfica de Mohs, cuja técnica
aumenta a chance de cura em
cânceres de pele, em torno de
100%, para tumores com baixa
capacidade de disseminação
via linfática ou sanguínea.
O aparelho foi doado ao
HUAP pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD), com a contrapartida que o hospital ofereça a formação de novos especialistas
nesta técnica, que permite
uma visão completa da superfície tumoral na pele durante
sua retirada.
O coordenador da Dermatologia do HUAP, professor
Flavio Luz, explicou ontem à
Agência Brasil que essa técnica
permite a visualização microscópica de 100% da superfície
do tumor. “Dessa maneira e
mapeando o material, a peça, a
gente consegue uma precisão
quase que absoluta, plena, de
onde está o tumor e até onde
ele vai. Isso nos permite remover totalmente o tumor”. Ou
seja, a cirurgia micrográfica de
Mohs é que permite a visualização da superfície tumoral e
faz com que seja possível um
mapeamento mais preciso e a
chance maior de cura.
A técnica da cirurgia micrográfica de Mohs é consagrada
e considerada padrão ouro no
tratamento de câncer de pele
no mundo. Para ser viabilizada, entretanto, a técnica precisa do aparelho doado pela
SBCD, além de outros equipamentos. Flavio Luz assegurou
que os benefícios são grandes
para os pacientes, uma vez
que o tumor é totalmente removido. “Ele não volta. É uma
vantagem enorme. Ele deixa
de ser agressivo, o paciente fica curado, diminui mutilações, previne novas cirurgias,
previne radioterapia, quimioterapia, etc”. O médico esclareceu que o câncer de pele é o
tipo de câncer mais frequente
no ser humano, respondendo
por cerca de 30% de todos os
cânceres que afetam o homem. “É um volume gigantesco de pacientes com câncer de
pele por todo o sistema de
saúde. O Antonio Pedro não
foge à regra”, disse.
ESPECIALIZAÇÃO
O HUAP está iniciando, no
momento, a formação de novos especialistas na técnica da
cirurgia micrográfica de Mohs.
Essa formação leva em média
dois anos. “A pessoa tem que
completar 75 cirurgias plenas,
do início ao fim, para poder se
certificar como cirurgião micrográfico. E quando ele entra
nessa formação, já é um cirurgião dermatológico pleno.
Quer dizer, ele já domina todo
o conhecimento de oncologia
cutânea, já domina a cirurgia
dermatológica e já tem uma
boa noção de dermatopatologia. Aí, sim, ele vai se habilitar a
fazer a formação específica em
cirurgia micrográfica”, indicou
o professor. “Um colega que
tente fazer a técnica sem se especializar, vai ter dificuldades”,
manifestou Flavio Luz.
Há um tipo de câncer, em
especial, para o qual a cura pode ser assegurada totalmente
com essa técnica. Trata-se do
carcinoma basocelular primário, que nunca foi operado previamente.
“Ele tem 100% de chance de
cura. Existe uma possibilidade
mínima do tumor voltar. Por
isso, o que se tem nas estatísticas, na verdade, é 99,9% de cura para um carcinoma basocelular primário”. Já para um tumor que tenha voltado após alguma cirurgia, o índice de cura
fica em torno de 95%. Luz lembrou que o carcinoma basocelular representa 70% dos cânceres de pele.

