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IBGE

OPERAÇÃO

Polícia mata 18 no Complexo do Alemão
A Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmaram ao
menos 18 mortos em uma operação realizada no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, ontem. A ação durou cerca de
12 horas, sendo finalizada por volta das 17h. As corporações afirmaram, em entrevista a jornalistas, que este é um balanço parcial. Os
corpos ainda estão sendo identificados pela Polícia Civil. Considerando a contagem até o momento, a operação é a quarta mais letal da

IMPOSTOS
MARCELO CAMARGO/ABRASIL

Indústria
perde 1 milhão
empregos em
uma década
Em uma década, a indústria
brasileira perdeu cerca de 1
milhão de empregos, indica
uma pesquisa divulgada ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Conforme o levantamento, a população ocupada no setor era de 8,7 milhões de pessoas em 2011. Já sob impacto
da pandemia de Covid-19, o
número ficou em 7,7 milhões
em 2020, ano mais recente
com dados disponíveis. A perda de 1 milhão de postos de
trabalho vem dessa comparação, aponta a PIA (Pesquisa Industrial Anual). PÁGINA 2

E L E I Ç Õ E S 2022

O Partido dos Trabalhadores
aprovou por unanimidade o nome do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) à Presidência e
o do ex-governador Geraldo
Alckmin (PSB) para a vice na
chapa nas eleições de outubro
em convenção nacional da legenda realizada em São Paulo,
ontem. A convenção aprovou a
chapa Lula-Alckmin e delegou à
executiva os encaminhamentos
necessários junto à federação
entre PT, PCdoB e PV. A convenção nacional da sigla se limitou a
uma reunião da executiva nacional do partido. O ex-presidente
não participou da convenção,
que foi fechada à imprensa. Ele
cumpre agendas no Recife, Pernambuco, nesta quinta. Em seguida foi realizada em São Paulo
a convenção da federação entre
os partidos PT, PCdoB e PV. A federação também aprovou a
chapa Lula-Alckmin -agora eles
são oficialmente candidatos da
federação. PÁGINA 5

Arrecadação da
Receita Federal
fecha junho em
R$ 181,04 bi
A arrecadação total das Receitas Federais fechou o mês de junho
em R$ 181,04 bilhões, informou ontem o Ministério da Economia. O
valor representa um acréscimo real de 17,96% em relação a junho de
2021, descontada a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Esse é o melhor desempenho arrecadatório para o mês de junho desde 2000. No período acumulado de janeiro a junho de 2022, a arrecadação alcançou R$ 1,09 trilhão. O ministro da
Economia, Paulo Guedes (foto), disse que a alta na arrecadação resultou, principalmente, do imposto pago pelo aumento no lucro das
empresas. O resultado, segundo o ministro, confirma as previsões da
pasta de crescimento da economia brasileira para este ano. PÁGINA 2

FALAS

PT oficializa
candidatura
de Lula à
Presidência

história do Rio de Janeiro, segundo levantamento do Geni (Grupo de
Estudos dos Novos Ilegalismos) da UFF (Universidade Federal Fluminense). À tarde, a Defensoria Pública afirmou, com base em informações fornecidas por unidades de saúde da região, que havia 15
corpos na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Alemão e cinco
no Hospital Estadual Getúlio Vargas. A reportagem da Folha viu sete
corpos sendo carregados por moradores em lonas e toalhas. PÁGINA 4

DE

BOLSONARO

TRABALHO

Reação tímida de Aras com
‘vídeo velho’, não convence

JOSÉ CRUZ/ABRASIL

Três dias após o presidente Jair Bolsonaro (PL) repetir teorias da conspiração sobre urnas eletrônicas a embaixadores estrangeiros, o procurador-geral da República, Augusto Aras (foto), divulgou ontem um vídeo
com falas em defesa do sistema eleitoral brasileiro. O conteúdo, publicado em um canal pessoal de YouTube
do PGR, reproduz trechos de uma entrevista concedida em 11 de julho a correspondentes internacionais.
Não há menção direta aos ataques e mentiras ditos por Bolsonaro na apresentação no Palácio da Alvorada.
Em nota divulgada junto ao vídeo, Aras diz que "diante dos últimos acontecimentos do país (...) recorda a necessidade de distanciamento, independência e harmonia entre os Poderes". Segundo o procurador-geral da
República, "instituições existem para intermediar e conciliar os sagrados interesses do povo”. PÁGINA 5

Portugal
aprova vistos
que ajudam
brasileiros
O Parlamento de Portugal
aprovou ontem à tarde um pacote de medidas que ampliam
e facilitam a concessão de vistos de trabalho para cidadãos
dos países da CPLP (Comunidades dos Países de Língua
Portuguesa), o que inclui o
Brasil. Para brasileiros, a principal mudança é a criação de
um visto especial para quem
busca emprego. A permissão
garante prazo de 120 dias,
prorrogável por mais 60, para
que estrangeiros sejam contratados. Caso os imigrantes
não consigam um emprego
dentro do prazo estabelecido,
são obrigados a abandonar o
país e só podem realizar um
novo pedido depois de um ano
do fim da validade do visto anterior. Além da verificação de
antecedentes criminais, será
preciso comprovar meios de
subsistência em Portugal –valores serão definidos em portaria posterior. PÁGINA 6

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: 0,76% / 99.033,17 / 746,34 / Volume: 18.857.323.714 / Quantidade: 2.990.478
Maiores Altas

Maiores Baixas
Preço

% Oscil.

Preço

30.530

+7.80 +2.210

PETZ ON NM

22.17

+6.79 +1.41

3R PETROLEUMON NM

BANCO PAN PN N1

7.02

+6.53 +0.43

KLABIN S/A UNT N2

POSITIVO TECON NM

6.69

+6.02 +0.38

AZUL PN N2

11.01

+4.46 +0.47

WEG ON NM

REDE D OR ON NM
SUL AMERICA UNT N2

B3 ON NM

Mais Negociadas
% Oscil.

Fechamento

Preço

% Oscil. Dow Jones

%

32.036,9 +0,51

VALE ON NM

68.57

+1.75

+1.18

NASDAQ Composite

−3.76 −1.190

PETROBRAS PN N2

29.02

−0.51

−0.15

Euro STOXX 50

3.585,76 +0,09

18.46

−3.20

−0.61

B3 ON NM

11.01

+4.46

+0.47

CAC 40

6.201,11 +0,27

12.11

−2.42

−0.30

MAGAZ LUIZA ON NM

3.01

−1.95

−0.06

FTSE 100

7.270,51 +0,09

25.33

−2.54

−0.66

PETROBRAS ON N2

31.59

−1.10

−0.35

DAX 30

13.246,64 -0,27

10.28
30.450

−3.84

−0.41

12.059,609 +1,36

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(15/6)
Poupança 3
(22/7)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
13,25% 0,69
OURO
0,66% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,6120

0,59% (jun.) EURO turismo
0,67% (jun.) Compra: 5,6584
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 22/jul Compra: 5,4744
DÓLAR comercial
R$ 299,00 Compra: 5,4964
DÓLAR turismo
Venda: 5,6127 Compra: 5,5276

Venda: 5,8384
Venda: 5,4750
Venda: 5,4970
Venda: 5,7076
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Dólar encosta em
R$ 5,50; Bolsa sobe
pela 5a vez seguida

Arrecadação federal fecha
junho em R$ 181,04 bilhões

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

LUCIANO NASCIMENTO/ABRASIL

Em mais um dia de tensões
domésticas e externas, o dólar
aproximou-se de R$ 5,50 e fechou no maior nível em seis
meses. A Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) subiu pela quinta vez seguida, apoiada
pela recuperação das bolsas
norte-americanas.
O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,496,
com alta de R$ 0,036 (+0,65%).
A cotação chegou a cair na primeira hora de negociação, chegando a R$ 5,43 na mínima do
dia, pouco antes das 10h. No
entanto, disparou após o Banco Central Europeu (BCE) elevar os juros básicos da zona do
euro em 0,5 ponto percentual,
a primeira alta em 11 anos.
A decisão do BCE e a expectativa com a reunião do
Federal Reserve (Fed, Banco
Central norte-americano), na
próxima semana, estimularam a fuga de capitais de países emergentes, como o Brasil, pressionando as moedas
locais. O dólar está no nível

mais alto desde 24 de janeiro,
quando tinha fechado a R$
5,50, e está apenas 1,4% abaixo da cotação registrada no
fim de 2021.
O euro comercial, que nos
últimos dias vinha caindo perante o dólar, subiu 1,04% com
o aumento dos juros pelo BCE.
A divisa fechou esta quinta-feira vendida a R$ 5,615 e está no
maior valor desde 16 de março, quando estava em R$ 5,62.
BOVESPA
No mercado de ações, o dia
foi mais otimista. O Índice Bovespa (Ibovespa), fechou o dia
aos 99.033 pontos, com alta de
0,76%. O indicador agora acumula alta de 0,5% em julho,
mas ainda cai 5,5% em 2022.
As bolsas no Brasil e nos Estados Unidos têm reagido nos
últimos dias, em meio à divulgação de balanços trimestrais
de empresas. As quedas recentes deixaram algumas ações
muito baratas, o que tem estimulado o interesse de investidores nos papéis e ajudado na
recuperação dos índices.

ANAC

desempenho é explicado pelo
decréscimo real de 0,7% no volume de vendas, segundo a Pesquisa Mensal de Comércio do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PMC-IBGE) e
aumento real de 9,2% no volume de serviços, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMSIBGE) entre maio de 2022 e
maio de 2021, desempenho da
arrecadação do setor de combustíveis e do comércio varejista, e decréscimo de 14,99% no
volume das compensações tributárias em relação ao período
anterior.
O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) - Rendimentos de Capital teve arrecadação de R$ 15,2 bilhões, com
acréscimo real de 97,42%. Entre
janeiro e junho, a arrecadação
do IRRF - Rendimentos de Capital foi de R$ 43,9 bilhões, com
acréscimo real de 62,82%.
A Receita Previdenciária teve
arrecadação de R$ 44.5 bilhões,
com acréscimo real de 10,8%. Esse resultado pode ser explicado
pelo aumento real de 4,01% da
massa salarial e pelo bom desem-

penho da arrecadação do Simples Nacional em relação a junho
de 2021. No acumulado do ano, a
Receita Previdenciária teve arrecadação de R$ 261,2 bilhões, com
acréscimo real de 6,52%.
MINISTRO
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse que a alta
na arrecadação resultou, principalmente, do imposto pago pelo
aumento no lucro das empresas.
O resultado, segundo o ministro, confirma as previsões da
pasta de crescimento da economia brasileira para este ano.
“O grande vetor desse aumento de arrecadação foi exatamente o lucro das empresas,
que veio bem acima do que estava previsto e bem acima das
bases estimadas ao longo de
2021", disse Guedes, acrescentando que “isso confirma as nossas previsões de que o crescimento brasileiro ia surpreender.
Começamos ao ano com previsões de que o PIB (produto Interno Bruto) ia cair -1,5% e agora
as projeções são de um crescimento de 2%”.

SÃO PAULO

Preço da passagem
aérea é o maior
em quase 10 anos
Os preços das passagens aéreas decolaram no Brasil. Em
maio, a tarifa média de voos
domésticos chegou a R$
682,60, uma alta de 48,5% ante
igual mês do ano passado (R$
459,79). O preço mais recente
também é o maior em termos
reais -com o ajuste pela inflação- desde dezembro de 2012
(R$ 686,76), de acordo com dados da Anac (Agência Nacional
de Aviação Civil). Na visão de
analistas e representantes do
setor de turismo, a inflação do
segmento testa neste momento
a capacidade de planejamento
do brasileiro para as viagens.
Segundo eles, a organização
e a procura por passagens com
alguma antecedência ainda
são as opções mais indicadas
para tentar encontrar bilhetes
que pesem menos no bolso. "A
passagem mais cara, sem dúvida, impacta as viagens, apesar
de o setor de turismo ter apresentado um crescimento muito
rápido [após a derrubada de
restrições na pandemia]", diz
Roberto Nedelciu, presidente
da Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo). "Quando o cliente liga e
vê os preços das passagens no
curto prazo, para o mês seguinte, por exemplo, às vezes fica
impossível. Há ocasiões em
que ele muda o destino, escolhe um mais próximo. Mas temos insistido para que a viagem seja programada com antecedência", completa.
Segundo Nedelciu, os prazos de planejamento sugeridos
são de no mínimo 40 a 60 dias
para deslocamentos nacionais
e de seis meses para idas ao exterior.
"O principal ponto para economizar é o tempo. Quanto
maior a antecedência, mais
oportunidades a pessoa tem
para monitorar os preços das
passagens e fazer a compra",

A

arrecadação total das
Receitas Federais fechou o mês de junho
em R$ 181,04 bilhões, informou
ontem o Ministério da Economia. O valor representa um
acréscimo real de 17,96% em relação a junho de 2021, descontada a inflação medida pelo Índice
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Esse é o melhor desempenho arrecadatório para o
mês de junho desde 2000. No
período acumulado de janeiro a
junho de 2022, a arrecadação alcançou R$ 1,09 trilhão.
Em relação às Receitas Administradas pela Receita Federal, o
valor arrecadado, em junho, foi
de R$ 174,3 bilhões, representando um acréscimo real de 17,12%.
De acordo com o BC, o aumento observado no mês de junho pode ser explicado, principalmente, pelo crescimento dos
recolhimentos do Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)
e da Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido (CSLL).
O IRPJ e a CSLL totalizaram

uma arrecadação de R$ 34,2 bilhões, com crescimento real de
37,47%. Além disso, também
houve pagamentos atípicos de
cerca de R$ 6 bilhões por empresas ligadas ao setor de commodities.
No acumulado do ano, o IRPJ
e a CSLL totalizaram uma arrecadação de R$ 258.5 bilhões,
com crescimento real de 21,54%.
Esse desempenho é explicado
pelos acréscimos de 83,05% na
arrecadação relativa à declaração de ajuste do IRPJ e da CSLL,
decorrente de fatos geradores
ocorridos ao longo de 2021, e ao
acréscimo de 19,32% na arrecadação da estimativa mensal.
Também houve recolhimentos atípicos da ordem de R$ 26
bilhões, especialmente por empresas ligadas a exploração de
commodities, no período de janeiro a junho deste ano, e de R$
20 bilhões, no mesmo período
de 2021.
Já a Cofins e o PIS/Pasep
apresentaram uma arrecadação conjunta, em junho, de R$
34,2 bilhões, representando um
acréscimo real de 11,8%. Esse

afirma Adriano Severo, analista
de investimentos e educador financeiro da Severo Capital.
Outra dica, diz, é comparar os
valores em sites que negociam
bilhetes e nos endereços das
próprias companhias aéreas.
"É comum encontrar preços diferentes", relata Severo. Combustível e demanda pressionam preços de viagens Um dos
fatores que levaram as tarifas
para cima foi a carestia do querosene de aviação, o QAV, destacam analistas.
Na reta final de dezembro, o
preço do litro era de R$ 3,71,
conforme dados reunidos pela
Anac. Em meados de junho,
subiu para R$ 5,63, uma alta de
51,8%. A taxa de câmbio acima
de R$ 5 contribui para o avanço
do combustível. "Existe uma
pressão de custos sobre as
companhias aéreas, sobretudo
com a alta do querosene de
aviação", aponta o economista
Fabio Bentes, da CNC (Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo).
De acordo com ele, a retomada das atividades turísticas após o tombo na pandemia também ajuda a explicar
a alta dos bilhetes nos últimos
meses.
Em maio, o número de passageiros pagos em voos domésticos foi de 6,4 milhões, aumento de 75,7% ante igual mês
de 2021 (3,6 milhões), sinalizam dados da Anac. O patamar, contudo, ainda ficou 10%
abaixo de maio de 2019 (7,1 milhões), antes da crise sanitária.
Também há sinais de aquecimento nos voos internacionais.
Em maio deste ano, o número
de passageiros pagos foi de 1,2
milhão, aponta a Anac. A
quantidade é 519,6% maior do
que no quinto mês de 2021
(195,5 mil). Porém, ainda está
36,5% abaixo de maio de 2019
(1,9 milhão).

Capital de giro é insuficiente para
51% das pequenas indústrias
EDUARDO CUCOLO/FOLHAPRESS
A parcela de empresas com
capital de giro insuficiente para
fechar o mês cresceu de 41% em
abril para 51% em maio, segundo
indicador elaborado pelo SimpiSP (Sindicato da Micro e Pequena
Indústria do Estado de São Paulo)
em conjunto com o Datafolha.
Esse é o maior patamar desde
abril de 2021. Há ainda 39% de
empresas com capital de giro na
medida exata de suas necessidades e 10% com valor mais do que
o suficiente para fechar o mês.
De acordo com a pesquisa,
40% das empresas apontam a taxa de juros como principal dificuldade para a tomada de empréstimos, e 28% veem a falta de
linhas de crédito adequadas ao

porte da empresa como principal
obstáculo.
Em maio, 12% das indústrias
fizeram consulta para tomada de
empréstimo. Destas, 21% tiveram
sucesso, e 70% receberam resposta negativa.
Joseph Couri, presidente do
Simpi-SP, afirma que, além da
elevação do custo de crédito, as
empresas enfrentam dificuldades
relacionadas ao custo da produção. Segundo a pesquisa, 79% citam problemas com preços de
matérias-primas e insumos nos
15 dias anteriores ao levantamento.
A pesquisa foi realizada por
telefone, de 9 a 30 de maio, com
empresas no Estado de São
Paulo.
"O aumento da inflação faz

com que as empresas precisem
de mais capital de giro para produzir o mesmo volume, pegando
um dinheiro cada vez mais caro
e cada vez mais seletivo, até pelo
risco de inadimplência", afirma
Joseph Couri, presidente do
Simpi-SP.
Segundo ele, a última linha do
governo federal para as empresas
de menor porte foi o Pronampe
(Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte), que deve ser retomado no final de julho.
O Pronampe foi criado em
2020 para apoiar micro e pequenas empresas afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Inicialmente temporário, o programa tornou-se permanente e virou uma das apostas do governo

Bolsonaro para estimular a economia. Na nova fase, passou a incluir os MEIs (Microempreendedores Individuais).
"O problema é saber se isso
realmente vai chegar na ponta.
Esperamos que sim", afirma Couri. "[Em 2020], apenas 7% das empresas tiveram acesso à linha."
Ainda de acordo com o levantamento, 38% dos empresários
avaliam a situação da economia
brasileira como ruim ou péssima,
37%, como regular, e para 24% a
situação é ótima ou boa.
Para os próximos meses, 63%
afirmam que a inflação vai aumentar e 8% preveem queda.
Cerca de metade (49%) avalia
que o desemprego ficará estável,
22% esperam queda e 28%, elevação.

IBGE

Indústria perde 1 milhão de
empregos em uma década
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS
Em uma década, a indústria
brasileira perdeu cerca de 1 milhão de empregos, indica uma
pesquisa divulgada ontem pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística).
Conforme o levantamento, a
população ocupada no setor era
de 8,7 milhões de pessoas em
2011. Já sob impacto da pandemia de Covid-19, o número ficou em 7,7 milhões em 2020,
ano mais recente com dados
disponíveis.
A perda de 1 milhão de postos de trabalho vem dessa comparação, aponta a PIA (Pesquisa
Industrial Anual).
Segundo Synthia Santana,

gerente de análise estrutural do
IBGE, a redução de vagas pode
ser associada a uma sucessão de
turbulências enfrentadas pelas
fábricas ao longo da década.
"Em 2011, a gente tinha acabado de sair da crise global. Depois, veio a recessão [de 2015 e
2016]. Em 2020, surgiu outra crise [pandemia]. Alguns setores da
indústria não conseguiram se recuperar", disse a pesquisadora.
O IBGE afirma que metade da
redução de empregos, entre
2011 e 2020, ficou concentrada
em três segmentos: confecção de
artigos do vestuário e acessórios
(-258,4 mil), preparação e fabricação de artigos de couro, artigos para viagem e calçados (138,1 mil) e fabricação de produ-

tos de metal, exceto máquinas e
equipamentos (-134,2 mil).
A pesquisa cita que atividades
como essas provavelmente enfrentaram de forma mais intensa
mudanças estruturais relacionadas, por exemplo, à evolução da
tecnologia, à forte concorrência
com o setor externo e à dependência do consumo interno.
Na passagem de 2019 para
2020, mesmo com os efeitos do
início da pandemia sobre parte
da indústria, o setor como um
todo conseguiu registrar incremento de 35,2 mil postos de trabalho. A população ocupada
pulou de 7,6 milhões para 7,7
milhões.
A fabricação de produtos alimentícios puxou essa expansão,

com aumento de 121,5 mil postos. A demanda global por alimentos seguiu aquecida após a
chegada da crise sanitária, o que
ajudou a compensar as perdas
de empregos de outros setores
industriais em 2020, como o de
coque, produtos derivados do
petróleo e biocombustíveis (91,9 mil).
SALÁRIO MENOR
O IBGE também apontou
que, ao longo da década, a renda do trabalhador industrial encolheu. De 2011 para 2020, o salário médio na indústria caiu de
3,5 para 3 salários mínimos.
O levantamento ainda informou que o número de empresas
industriais com uma ou mais
pessoas ocupadas recuou pelo
sétimo ano consecutivo -ou seja,
cai desde 2014. O contingente
atingiu 303,6 mil.
No começo da década, em
2011, havia 313,2 mil indústrias.
O número chegou a se aproximar em 2013 de 335 mil, o maior
nível da série histórica.
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Turismo experimenta
retomada após pandemia
Após dois anos de pandemia
de Covid-19, quando foram impostas restrições a viagens internacionais em várias partes do
mundo, além do fechamento
provisório de vários setores do
comércio, o Brasil voltou a receber voos de outros países em
grande escala. Segundo a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o mês passado registrou
3.806 chegadas de voos internacionais ao país.
Na comparação com maio, o
aumento na conectividade foi

de 7,29% e, em relação a junho
do ano passado, de 355,36%. De
acordo com a Embratur, o aumento expressivo da conectividade continuará até o início de
2023. Estão previstos 84 novos
voos e 47 frequências adicionais
até fevereiro do ano que vem.
De janeiro a junho deste ano,
mais 84 voos entraram em operação e 36 frequências foram
adicionadas.
A empresa aérea GOL começou, em maio, a operar mais
voos internacionais de Buenos
Aires, Miami e Orlando para

Brasília, com quatro frequências semanais. Para novembro,
a previsão é iniciar a rota entre
as cidades de Buenos Aires e
Natal, além de retomar, até dezembro, a totalidade dos destinos na Argentina que existiam
em 2019.
Já a United Airlines retomou
os voos Chicago/São Paulo e
Houston/Rio de Janeiro no primeiro semestre. A Lufthansa
também contribuiu para o aumento da oferta de conectividade, com a volta das operações Frankfurt e Munique para

o Rio de Janeiro e de voos diários de Amsterdam para o Rio
de Janeiro.
Em outubro, a Eastern Air
prevê o incremento de voos de
Miami e Nova York para Belo
Horizonte.
Outras empresas aéreas, como Latam, Delta Air Lines e Iberia, também anunciaram mais
voos internacionais, ligando cidades como São Paulo e Rio de
Janeiro a destinos como Atlanta
e Nova Iorque, nos Estados Unidos, Medelín, na Colômbia, e
Madri, capital espanhola.

BANCOS

a

C6 Bank lidera pela 3 vez seguida
ranking de reclamações do BC
NATHALIA GARCIA/FOLHAPRESS
O C6 Bank é o líder de reclamações no primeiro trimestre
deste ano entre as 15 maiores
instituições financeiras do
país, com índice de 77,99 pontos, segundo ranking divulgado pelo Banco Central ontem.
A instituição aparece no topo
da lista pela terceira vez consecutiva.
O banco, que tem mais de 16
milhões de clientes, recebeu
1.265 queixas procedentes nos
três primeiros meses do ano. Em
segundo lugar na lista aparece o
BTG Pactual/Banco Pan, com
68,20 pontos, tendo registrado
1.290 reclamações procedentes
em uma carteira de 18,9 milhões
de clientes. O banco Inter é o
terceiro colocado, com 48,85

pontos, sendo 833 queixas procedentes em meio a 17 milhões
de clientes.
O indicador leva em conta o
total de queixas consideradas
procedentes dividido pelo número de clientes de cada instituição e multiplicado por um
milhão. Pior foi o desempenho
no período quanto maior a pontuação obtida.
A maior parte das reclamações contra o C6 Bank foi sobre
irregularidades relativas a "integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das
operações e serviços, exceto as
relacionadas a cartão de crédito,
cartão de débito, internet banking, ATM, credenciadora e
operação de crédito."
Irregularidades relativas aos
serviços relacionados a cartões

de crédito também estão entre
as queixas, bem como oferta ou
prestação de informação sobre
crédito consignado de forma
inadequada.
Em nota, as três líderes do
ranking –C6 Bank, Banco Pan e
Inter– disseram estar investindo
esforços para promover melhorias na experiência de seus
clientes.
O primeiro ranking de reclamações do ano foi divulgado
com defasagem de três meses
devido à greve dos servidores do
BC, que durou de 1º de abril até
5 de julho, com uma trégua de
duas semanas no período. A lista seria publicada originalmente
no dia 20 de abril.
Nesta quinta, o BC comunicou o cancelamento da divulgação da lista referente ao segun-

do trimestre, que estava prevista
para este mês de julho. "Pelo
mesmo motivo (recente greve),
o cálculo do ranking de reclamações do segundo trimestre
restou prejudicado, impedindo
sua publicação".
Segundo a autoridade monetária, a programação voltará ao
normal em outubro, quando será publicado o ranking com as
queixas relativas ao terceiro trimestre do ano. O BC ainda informou que o ranking de qualidade de ouvidorias foi descontinuado.
"Informações relevantes relacionadas ao serviço de ouvidoria das instituições reguladas
serão incorporadas ao ranking
de reclamações, ampliando a
precisão e a qualidade da análise", disse.

Concurso para
Aeronáutica abre 225
vagas de nível médio
NATALIE VANZ
BETTONI/FOLHAPRESS
As inscrições para o Curso
de Formação de Sargentos da
Aeronáutica do segundo semestre de 2023 começam às
10h da próxima terça-feira, 26
de julho. Interessados devem
passar por exame de admissão, que inicia com provas escritas a serem realizadas no
dia 6 de novembro.
São 225 vagas, divididas entre aeronavegantes, em comunicações (20); não aeronavegantes, atuando em eletricidade e instrumentos (20), estrutura e pintura (12), meteorologia (20), suprimento (23), informações aeronáuticas (12),
eletromecânica (12) ou guarda
e segurança (10); e controle de
tráfego aéreo (96). Segundo o
edital, 20% das vagas por especialidade são reservadas a
candidatos negros.
O Curso de Formação de
Sargentos da Aeronáutica
(CFS) tem duração de dois
anos e ocorre sob regime de
internato militar, em que os
integrantes devem residir em
alojamento do corpo de alunos na Escola de Especialistas

da Aeronáutica, em Guaratinguetá (SP).
O aluno é considerado militar da ativa e conta com remuneração, alimentação, alojamento, fardamento e assistência médico-hospitalar e
dentária.
Confira as principais dúvidas sobre a admissão para o
curso. As informações na íntegra podem ser acessadas no
documento de instruções.
Quem pode participar? Cidadãos brasileiros, de ambos
os sexos, que tenham concluído o ensino médio e tenham
entre 17 e 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula
(2023). Menores de 18 anos
precisam de autorização do
responsável legal.
A candidata não pode estar
grávida no período entre a inspeção de saúde até a data prevista de matrícula. Também
não podem participar pessoas
com filhos ou dependentes,
casados ou que tenham constituído união estável, assim
como quem não está em dia
com as obrigações eleitorais e
militares ou está respondendo
a processo criminal na Justiça
Militar ou comum.

Nota
ENTIDADES PEDEM INDENIZAÇÃO DE
R$ 100 MILHÕES À CAIXA POR ASSÉDIO
O Seeb-MA (sindicato de bancários do Maranhão) e o Centro
Santo Dias de Direitos Humanos, ligado à Arquidiocesse de São
Paulo, representados pelo escritório Márlon Reis, protocolaram
uma ação pedindo indenização por dano moral coletivo de R$
100 milhões à Caixa Econômica Federal pelos episódios de
assédio moral e sexual que levaram à saída de Pedro Guimarães
da presidência do banco. Segundo as entidades, o recurso será
revertido ao FNDD (Fundo Nacional de Direitos Difusos). O
objetivo é compelir a Caixa a promover uma profunda revisão
nos mecanismos internos de denúncia, prevenção e repressão ao
assédio moral e sexual, diz o advogado Márlon Reis.

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

4

Rio de Janeiro

Cardeal Tempesta
Orani João Tempesta, O.Cist
Arcebispo do Rio de Janeiro

Sant’Ana e
São Joaquim
C

elebramos no dia 26 de julho a memória litúrgica de
Sant’Ana e de São Joaquim, avós de Jesus e pais de
Nossa Senhora. Nesse dia, celebramos também o Dia
dos Avós, por vezes não lembrado pela sociedade em
geral, por normalmente não ocorrer em final de semana. Mas temos muito a agradecer aos nossos avós, pois
os avós são pais duas vezes e, na ausência dos pais, são
os avós que cuidam dos netos. O Papa Francisco instituiu no domingo próximo do dia 26 de julho o Dia dos
Avós e dos Idosos. Iremos comemorar neste quarto domingo de julho pela segunda vez esse dia com o tema:
“Dão fruto mesmo na velhice” (Sl 92,15).
Vivemos em uma sociedade em que as pessoas de
idade não são valorizadas como deveriam ser, em que
os idosos são tratados como objeto de descarte e que já
não são mais úteis. Mas, pelo contrário, os idosos devem
ser respeitados e amados, e devem ser tratados como
aqueles que transmitem a sabedoria e experiência de vida aos mais jovens. O povo oriental trata com muito respeito os idosos. Eles são tratados como os patriarcas da
família e os que trazem a experiência de vida. O Papa
Francisco tem aprofundado esse tema durante as suas
audiências gerais às quartas-feiras. Vale a pena ler suas
reflexões.
Ao respeitarmos os mais velhos, colocaremos em prática o quinto mandamento da lei de Deus que é honrar
pai e mãe. Temos que respeitar os pais até o fim da vida,
mesmo que já estejam velhos, com os cabelos brancos,
perdendo a lucidez. Não podemos colocar os nossos pais
em casas de repouso e esquecê-los lá porque estão dando trabalho, mas temos que dar um jeito de cuidar deles
até o fim da vida. Se necessário colocar eles em casa de
repouso, sempre que possível ir visitá-los.
Por isso, nesse Dia dos Avós ligue para os seus avós,
faça uma chamada de vídeo pelo celular ou, ainda, se for
possível, faça uma visita. Agradeça aos seus avós por estarem presentes em sua vida e te ensinarem muitas coisas. Sobretudo agradeça aos seus avós por terem colocado seus pais no mundo e, assim, darem a oportunidade
de você nascer. O Papa Francisco nos pede em sua mensagem para o II Dia Mundial dos Avós e dos Idosos (neste ano dia 24 de julho) que visitemos os idosos solitários
nesses dias e façamos companhia.
Muitas vezes são os avós que cuidam dos netos enquanto os pais trabalham. Dessa forma, os avós têm um
papel fundamental na vida dos netos e, por isso, devem
ser lembrados com carinho nessa data. A Pastoral da
Pessoa Idosa é uma pastoral necessária e que aumenta
ainda mais a necessidade quanto passam os anos em
que cresce o número de idosos em nossa sociedade. Das
várias experiências e possibilidades necessitamos de retomar essa pastoral com renovado ardor.
Em hebraico, Ana exprime “graça” e Joaquim equivale a “Javé prepara ou fortalece”. Desde o ventre materno,
Nossa Senhora já era agraciada por Deus e já estava sendo preparada para ser a mãe de Jesus. Por isso, o anjo a
saúda como: “Ave cheia de graça”. Deus foi misericordioso com Ana e Joaquim, pois, já com uma idade avançada, conceberam Maria e, do mesmo modo que Maria
foi agraciada por Deus, sua mãe também foi. E Joaquim,
com paciência, esperou em Deus o momento certo de
sua esposa engravidar.
Ana teria nascido em Belém e São Joaquim na Galileia. Ambos eram estéreis, ou seja, não podiam ter filhos, e a graça de Deus alcançou o casal. Por isso, os planos de Deus se realizam na vida de Nossa Senhora desde o ventre materno. Os pais de Nossa Senhora viviam
uma vida de fé e de temor a Deus. Sempre confiaram
que a graça de Deus os alcançariam, não se desesperaram e nem se revoltaram em nenhum momento.
Por causa da paciência e da fé deles, Deus os abençoou com o nascimento da Virgem Maria e, segundo a
tradição, eles já eram de idade bem avançada quando
Ana ficou grávida. A menina Maria foi levada mais tarde
pelos pais Joaquim e Sant’Ana para o templo, onde foi
educada, ficando ali até o tempo do noivado com José.
Por isso, Maria cresceu no seio da religião judaica,
aprendendo a amar e temer a Deus desde pequena.
Dessa forma, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe
do Salvador.
A data da morte de Joaquim e Sant’Ana é desconhecida, mas vivem no coração da Igreja e são cultuados desde o século VI. Sant’Ana como a mestre e educadora,
que ensinou a lei para Maria, e Joaquim um homem forte e batalhador que, com paciência, sempre confiou em
Deus. Eles nos ensinam a educar com amor os nossos filhos e netos e a sempre esperar em Deus a misericórdia
e o amor.
O significado do nome Maria (Mirian) em hebraico é
a amada, a desejada, a esperada. Ou seja, Maria, foi desejada e esperada por Joaquim e Ana a vida inteira. Dessa forma, devemos esperar com paciência os filhos que
Deus nos dará. Ensiná-los e educá-los na fé e no amor.
Ana e Joaquim pertenciam ao grupo daqueles judeus
piedosos que esperavam a consolação de Israel, e a eles
foi dada uma tarefa especial na história da salvação: foram escolhidos por Deus para gerar a Virgem Maria,
que, por sua vez, é chamada a gerar o Filho de Deus.
Abaixo segue a oração a Sant’Ana e a São Joaquim,
para rezarmos no dia 26 e em outros momentos que quisermos pedir a intercessão deles por nossos avós:
Ó São Joaquim e Sant’Ana, protegei as nossas famílias
desde o início promissor até a idade madura repleta dos
sofrimentos da vida e amparai-as na fidelidade às promessas solenes. Acompanhai os idosos que se aproximam
do encontro com Deus. Suavizai a passagem, suplicando
para aquela hora a presença materna da vossa Filha ditosa, a Virgem Maria, e do seu Filho divino, Jesus! Amém!
Sant’Ana e São Joaquim, rogai por nós!

INVERNO: Dia de sol com nuvens
Manhã
ao amanhecer. Noite sem nuvens.

Tarde

Noite

29º

19º

5%

06:32 17:28

OPERAÇÃO

Ação policial no Complexo
do Alemão deixa 18 mortos
ANA LUIZA ALBUQUERQUE E
MARIANA MOREIRA/FOLHAPRESS

A

Polícia Militar e a Polícia
Civil do Rio de Janeiro
confirmaram ao menos
18 mortos em uma operação realizada no Complexo do Alemão,
na zona norte do Rio de Janeiro,
ontem. A ação durou cerca de 12
horas, sendo finalizada por volta
das 17h.
As corporações afirmaram, em
entrevista a jornalistas, que este é
um balanço parcial. Os corpos
ainda estão sendo identificados
pela Polícia Civil.
Considerando a contagem até
o momento, a operação é a quarta
mais letal da história do Rio de Janeiro, segundo levantamento do
Geni (Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos) da UFF (Universidade Federal Fluminense).
À tarde, a Defensoria Pública
afirmou, com base em informações fornecidas por unidades de
saúde da região, que havia 15 corpos na UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) do Alemão e cinco
no Hospital Estadual Getúlio Vargas. A reportagem da Folha viu sete corpos sendo carregados por
moradores em lonas e toalhas.
Segundo as polícias, 16 morreram em confronto. Também foi
vitimado o cabo Bruno de Paula
Costa, 38, baleado enquanto estava trabalhando, em ataque à base
da UPP Nova Brasília. Segundo a
corporação, a morte foi uma retaliação à operação.
Ele ingressou na polícia em
2014, era casado e deixa dois filhos com diagnóstico de transtorno do espectro autista.
Morreu ainda uma mulher
que passava pela região e estava
dentro de um carro com o namorado. Ele afirmou que Leticia
Marinho, 50, foi assassinada por
um policial, que não explicou
por que atirou.
A Polícia Civil diz que está investigando esta morte. Questionado se algum policial foi identificado e afastado pelo fato, o subsecretário operacional da Polícia
Militar, Rogério Lobasso, respondeu que primeiro é preciso entender a dinâmica, para então tomar
as medidas necessárias.
Um dos corpos carregados por
moradores foi identificado por vizinhos como Neves, de 23 anos.
Sua tia, que não quis se identificar, disse à reportagem que dois

policiais entraram em sua casa,
em uma região conhecida como
Sabino, agindo com violência. Ela
estava acompanhada pela filha de
três anos.
Segundo a polícia, foram
apreendidos uma metralhadora
.50 (capaz de derrubar helicóptero), quatro fuzis e duas pistolas.
Na favela da Galinha, próximo ao
Alemão, quatro homens em fuga
foram alcançados e detidos, de
acordo com a corporação.
A ação, que começou no início
da manhã, contou com 400 policiais do Equipes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) da Polícia Militar e da Core
(Coordenadoria de Recursos Especiais) da Polícia Civil. Também
foram utilizados dez blindados e
quatro helicópteros.
Ouvidor da Defensoria, Pimentel afirma que recebeu relatos de muitos mortos e feridos
que ainda estavam na favela à tarde. A operação se estendeu por 12
horas, com tropas adentrando a
comunidade.
"Temos informação de pessoas feridas dentro da favela, pedindo socorro. Neste momento
estamos cobrando do Ministério
Público que tome atitudes de
controle da força policial para que
haja estabilização [do terreno] e a
gente possa entrar e checar as graves denúncias de violações de direitos humanos", disse.
Mais cedo, o órgão recebeu denúncias sobre invasão de residências pela polícia e de helicópteros
sendo utilizados como base para
tiros. Ele afirma que moradores
narraram intenso tiroteio e que
eles estavam em pânico, inseguros dentro da própria casa.
Em nota, o Ministério Público
do Rio de Janeiro afirmou que está acompanhando a operação policial para a "adoção das providências cabíveis". O órgão foi comunicado da operação pela Polícia Militar às 5h40.
Segundo decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), apenas
operações excepcionais podem
ocorrer no estado enquanto durar
a pandemia. O MP-RJ disse que a
análise do cumprimento da determinação será realizada posteriormente, com a remessa da comunicação ao promotor natural.
A Polícia Militar disse que a
operação foi necessária para coibir os criminosos da favela, que
estão atuando em roubos a ban-

cos, de veículos e de carga.
Segundo a corporação, as bases das UPPs (Unidades de Polícia
Pacificadora) Fazendinha e Nova
Brasília foram atacadas por criminosos, que também derramaram
óleo em via pública e atearam fogo em objetos.
A PM confirmou a morte do
cabo Bruno de Paula Costa, 38,
baleado enquanto estava trabalhando, em ataque à base da UPP
Nova Brasília. Segundo a corporação, a morte foi uma retaliação à
operação.
Costa foi socorrido ao Hospital
Estadual Getúlio Vargas, mas não
resistiu ao ferimento. Ele ingressou na polícia em 2014, era casado e deixa dois filhos com diagnóstico de transtorno do espectro
autista.
Moradores denunciaram que
a Polícia Militar matou Leticia
Marinho, 50, uma mulher que
mora no Recreio, zona oeste da
cidade, mas que estava no Alemão visitando a tia do namorado,
identificado como Denilson.
Ele afirmou ao Voz das Comunidades, mídia local, que o casal
saiu da casa da tia de carro e parou em um sinal na avenida Itaoca, com os vidros abertos, ao lado
de um veículo da polícia. Segundo Denilson, não havia confronto
no local naquele momento.
Ainda assim, segundo ele, a
polícia atirou contra o seu carro.
"Nem percebi que ela tinha sido
alvejada. Quando olhei, ela já
estava caindo para o meu lado",
disse.
Segundo Denilson, os agentes
não explicaram por qual motivo
efetuaram os disparos. A vítima
deixa três filhos.
A investigação da morte está
a cargo da Polícia Civil. Entidades de defesa dos direitos humanos frequentemente criticam

o fato de a polícia investigar a
própria polícia.
Interligados a essa operação,
policiais militares do 3ºBPM
(Méier), do 41ºBPM (Irajá) e de
outros batalhões do 2º Comando de Policiamento de Área (zonas norte e oeste do Rio de Janeiro) também atuaram nas comunidades Juramento e Juramentinho.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que informações dos setores
de inteligência indicaram a presença de criminosos do Complexo do Alemão praticando roubos
de veículos, principalmente nas
áreas dos bairros do Grande
Méier, Irajá e Pavuna.
Segundo a polícia, o grupo
vem realizando roubos a bancos e
roubos de carga, além de planejar
tentativas de invasão a outras comunidades.
Entre os roubos de carga, de
acordo com a corporação, constam roubos de óleo diesel para
derramar em ladeiras durante
operações policiais, com o objetivo de dificultar o avanço das
equipes.
Em meio à ação da polícia, a
secretaria municipal de Saúde informou que as clínicas Zilda Arns
e Rodrigo Roig, na região, suspenderam o funcionamento nesta
quinta. As escolas municipais, em
razão do recesso escolar, estão fechadas.
Moradores com quem a reportagem conversou relataram
que se trancaram em casa e perderam o trabalho com medo dos
disparos.
A operação ocorreu apesar da
decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que restringiu as
operações policiais para casos excepcionais no estado do Rio de Janeiro, enquanto durar a pandemia da Covid-19.
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Reação tímida de Aras com
‘vídeo velho’, não convence
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

T

rês dias após o presidente Jair Bolsonaro
(PL) repetir teorias da
conspiração sobre urnas eletrônicas a embaixadores estrangeiros, o procurador-geral da República, Augusto Aras, divulgou
ontem um vídeo com falas em
defesa do sistema eleitoral brasileiro.
O conteúdo, publicado em
um canal pessoal de YouTube
do PGR, reproduz trechos de
uma entrevista concedida em 11
de julho a correspondentes internacionais.
Não há menção direta aos
ataques e mentiras ditos por
Bolsonaro na apresentação no
Palácio da Alvorada.
Em nota divulgada junto ao
vídeo, Aras diz que "diante dos
últimos acontecimentos do país
(...) recorda a necessidade de
distanciamento, independência
e harmonia entre os Poderes".
Segundo o procurador-geral
da República, "instituições existem para intermediar e conciliar
os sagrados interesses do povo,
reduzindo a complexidade das
relações entre governantes e governados".
Ele diz que, nas eleições deste ano, "quem for eleito, será
empossado" e ainda que na posse presidencial, não se repetirá o
6 de janeiro dos Estados Unidos,
quando apoiadores do ex-presidente Donald Trump invadiram
o Capitólio.
Na entrevista, o PGR afirmou
que tem "confiança nas urnas e
no sistema eleitoral brasileiro".
"Nós não aceitamos a alegação
de fraude porque nós temos visto o sucesso da urna eletrônica
ao longo dos anos, em especial
no que toca a lisura do pleito",
disse Aras.
Antes, o vídeo dessa mesma
entrevista foi publicado no canal de Aras, no dia 18 de julho,
com narração da agência AFP
que menciona a morte a tiros do
guarda municipal petista Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu
(PR), por um policial penal federal apoiador de Bolsonaro.
Na terça-feira passada, um
dia após a apresentação de Bolsonaro, procuradores da República afirmaram que o presidente faz campanha de desinformação, avilta a liberdade democrática e acionaram Aras para que o

Fachin dá cinco dias para Bolsonaro se
manifestar sobre reunião com embaixadores
CÉZAR FEITOZA/FOLHAPRESS
O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin, deu ontem cinco dias para o
presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestar sobre
representações de partidos contra os ataques feitos
ao sistema eletrônico de votação na reunião com
os embaixadores.
O prazo foi estipulado em despachos de três representações apresentadas ao TSE contra o presidente pela Rede, PCdoB, PT e PDT.
Os partidos acusam Bolsonaro de disseminar
desinformação, realizar propaganda eleitoral antecipada e utilizar indevidamente meio de comunicação.
Eles pedem, ainda, que seja retirada do ar a
transmissão da reunião com os embaixadores feita pela TV Brasil no YouTube e nas contas do presidente em outras redes sociais.
Nos despachos, Fachin afirma que as representações contra candidatos devem ser feitas após o
registro da candidatura, definida como "marco
temporal inicial para o ajuizamento de demanda
eleitoral". O período se iniciou na quarta-feira
passada e vai até 5 de agosto.
O presidente do TSE decidiu, como de praxe
nestes casos, que o presidente Bolsonaro o PL e o
Facebook se manifestem sobre a "viabilidade de
ajuizamento, neste momento, da presente demanda".
Segundo Fachin, o prazo foi definido porque,
apesar da controvérsia sobre poder ou não ser feita
representação contra pré-candidatos, os fatos descritos pelos partidos "indicam que a aduzida prática de desinformação volta-se contra a lisura e
confiabilidade do processo eleitoral, marcadamente, das urnas eletrônicas".

presidente seja investigado.
Um ofício que pede a apuração foi assinado por 43 integrantes do Ministério Público Federal que atuam como procuradores dos direitos do cidadão em
todo o país e endereçado à Procuradoria-Geral Eleitoral, comandada por Aras.
"O presidente da República
atacou explicitamente o sistema
eleitoral brasileiro, proferindo
inverdades contra a estrutura do
Poder Judiciário Eleitoral e a democracia brasileira, em clara
campanha de desinformação, o
que semeia a desconfiança em
instituições públicas democráticas, bem como na imprensa livre", afirmam os signatários do

"Diante do ineditismo e da relevância da matéria, e com fundamento no art. 10 do CPC, entendo
que ambas as partes devem se manifestar sobre o
tema, bem como a Procuradoria-Geral Eleitoral."
Em uma das representações, o PT acusa o presidente de usar TV pública para atacar as urnas
eletrônicas, a democracia e diversas autoridades
públicas "por meio de falas sem qualquer embasamento probatório".
O partido ainda critica o fato de telões exibirem
à plateia de embaixadores imagens das motociatas de Bolsonaro, "em evidente promoção pessoal
visando as eleições".
Os três despachos foram assinados por Fachin
na manhã desta quinta, em um intervalo de menos de um minuto.
As representações foram entregues ao TSE na
terça-feira passada, um dia após Bolsonaro reunir
dezenas de embaixadores no Palácio da Alvorada
para repetir teorias da conspiração sobre urnas
eletrônicas, desacreditar o sistema eleitoral, promover novas ameaças golpistas e atacar ministros
do STF (Supremo Tribunal Federal).
Menos de uma hora após a ofensiva de Bolsonaro, Fachin reagiu e, sem citar o presidente, disse
que quem divulga informações falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro "semeia a antidemocracia".
"É hora de dizer basta à desinformação e basta
ao populismo autoritário que coloca em xeque a
conquista da Constituição de 1988", concluiu.
Apesar da representação, o YouTube decidiu
manter no ar a live em que o presidente. "Após revisão, não foram encontradas violações às políticas de comunidade do YouTube no vídeo em questão, postado em 18 de julho no canal Jair Bolsonaro", afirmou a empresa ao jornal Folha de S.Paulo
na quarta-feira passada.

documento.
"A conduta do presidente da
República afronta e avilta a liberdade democrática, com claro
propósito de desestabilizar e desacreditar o processo e as instituições eleitorais e, nesse contexto, encerra, em tese, a prática
de ilícitos eleitorais decorrentes
do abuso de poder."
Além deles, 33 subprocuradores-gerais da República divulgaram manifesto para afirmar
que entre os direitos conferidos
ao presidente da República pela
Constituição não está previsto o
de dizer "inverdades, nem de,
impunemente, atacar as instituições em esforço para desacreditá-las".

Topo da carreira no MPF,
existem atualmente 71 subprocuradores na ativa.
O texto afirma que, para garantir a independência da Justiça Eleitoral, a lei aponta como
crimes de responsabilidade, entre outros, "utilizar o poder federal para impedir a livre execução
da lei eleitoral, servir-se das autoridades sob sua subordinação
imediata para praticar abuso do
poder, subverter ou tentar subverter por meios violentos a ordem política e social, incitar militares à desobediência à lei ou
infração à disciplina e provocar
animosidade entre as classes armadas, ou delas contra as instituições civis".
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PT oficializa candidatura de Lula e já
o
traça planos para 2 turno com Bolsonaro
CATIA SEABRA E VICTORIA
AZEVEDO/FOLHAPRESS
O Partido dos Trabalhadores
aprovou por unanimidade o nome do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) (foto) à Presidência e o do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) para a vice na
chapa nas eleições de outubro em
convenção nacional da legenda
realizada em São Paulo, ontem.
A convenção aprovou a chapa Lula-Alckmin e delegou à
executiva os encaminhamentos
necessários junto à federação
entre PT, PCdoB e PV.
A convenção nacional da sigla se limitou a uma reunião da
executiva nacional do partido. O
ex-presidente não participou da
convenção, que foi fechada à
imprensa. Ele cumpre agendas
no Recife, Pernambuco, nesta
quinta.
Em seguida foi realizada em
São Paulo a convenção da federação entre os partidos PT,
PCdoB e PV. A federação também aprovou por unanimidade
a chapa Lula-Alckmin -agora
eles são oficialmente os candidatos da federação.
A presidente do PT, Gleisi
Hoffmann, informou ao petista

e ao pessebista da decisão assim
que ela foi tomada e transmitiu
aos presentes na convenção os
agradecimentos dos dois.
À imprensa Gleisi disse ainda
que a coligação com os sete partidos em torno da candidatura
de Lula também foi aprovada na
convenção e que foi delegada à
executiva nacional da federação
poderes para discutir com demais legendas que possam integrar a aliança.
Até o momento, apoiam o petista os partidos PT, PSB, PSOL,
Rede, PCdoB, PV e Solidariedade. Segundo Gleisi, foi tirada na
convenção a meta de ampliar
esse leque de alianças.
Entre petistas, a avaliação é
que é preciso manter o diálogo
com partidos para ampliação
dessas alianças em um eventual
segundo turno.
Lula sabe que não deve contar com apoios formais de MDB
e PSD no primeiro turno das
eleições. O MDB deve oficializar
a candidatura de Simone Tebet,
apesar de uma ala do partido
ainda pressionar pelo apoio
imediato ao ex-presidente. Já o
PSD de Gilberto Kassab deve ratificar a neutralidade na disputa.
Gleisi afirmou também que o

Brasil enfrenta um "momento
muito difícil" e que a eleição
deste ano não é "normal, como
foram as outras".
"Nós fazíamos o debate na
política, no projeto, na proposta.
Essa é uma eleição que traz elementos duros à democracia brasileira, o ódio como instrumento
da política, por exemplo."
Secretário-geral do PT, o deputado federal Paulo Teixeira
diz que as ameaças de Bolsonaro foram objeto de debate na
reunião.
Segundo ele, a avaliação é
que não se deve deixar intimidar. O deputado afirma que não
se pode superestimar nem subestimar a atitude do presidente. Essa, diz, não pode ser a pauta da campanha.
Ainda de acordo com o parlamentar, defendeu-se a elaboração de uma agenda de Geraldo
Alckmin mais focada para São
Paulo.
De acordo com membros do
partido, só em setembro será
possível mensurar o impacto
da PEC com ampliação de benefícios sociais aprovada no
Congresso com iniciativa do
governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/ABRASIL

Lula e Dilma vão
receber vice-presidente
eleita da Colômbia
MÔNICA
BERGAMO/FOLHAPRESS
A vice-presidente recémeleita da Colômbia, Francia
Márquez, vai se encontrar
com a ex-presidente Dilma
Rousseff (PT) e o pré-candidato à Presidência do PT,
Luiz Inácio Lula da Silva. Ela
vem ao Brasil nos dias 26 e 27
deste mês.
Na manhã da próxima terça-feira, Márquez se reunirá
primeiro com Lula e, na sequência, com Dilma. As conversas devem abordar meca-

nismos de integração entre
países da América do Sul. Os
encontros vão ocorrer na Fundação Perseu Abramo, que é
ligada ao PT, em São Paulo.
Na parte da tarde, a colombiana ainda terá uma reunião
com a ex-ministra das Mulheres, Igualdade Racial e dos Direitos Humanos Nilma Gomes
e com representantes do Movimento dos Trabalhadores
Sem Terra (MST) e do movimento negro.
No mesmo dia, ela seguirá
para o Rio de Janeiro, onde
também cumprirá agenda.

MADRI

Presidente da Funai é
chamado de miliciano
JOÃO GABRIEL/FOLHAPRESS
O presidente da Funai (Fundação Nacional do Índio), Marcelo Xavier, abandonou um
evento da Secretaria-Geral Ibero-Americana, em Madri, diante
de um protesto feito contra ele
ontem por um indigenista.
Um vídeo mostra o ex-servidor Ricardo Rao, que hoje vive
na Europa, levantando da plateia e fazendo acusações contra
Xavier, que então deixa o local.
"Esse homem é um miliciano, não representa a Fundação
Nacional do Índio. É um assassino, um miliciano, é amigo de
um governo golpista que está
ameaçando a democracia no
Brasil", diz Rao.
"Ele é responsável pela morte
de Bruno (Pereira) e Dom Phillips", declarou o indigenista.
Marcelo Xavier, então, levantase e deixa o local após essa fala.
O episódio aconteceu durante assembleia da Filac (Fundo
para o Desenvolvimento dos
Povos Indígenas da América Latina e Caribe).
Após o caso, a Funai emitiu
uma nota na qual "lamenta o
ocorrido e destaca que tais atitudes são irresponsáveis, violentas
e antidemocráticas, inviabilizando, assim, qualquer tipo de
diálogo sadio e producente".
A entidade afirma que processará Rao e que as manifestações foram uma afronta ao Estado democrático de Direto. "Por
motivos de segurança, o presidente da Funai optou por sair
voluntariamente do local do
evento, dada a atitude hostil e
agressiva do manifestante."
Depois do evento, a ONG
Survival International também
organizou protestos contra Marcelo Xavier em Madri.
Ricardo Rao é um ex-servidor da Funai que, no fim de
2019, deixou o Brasil após receber ameaças, ser alvo de
processos administrativos e
também depois do assassinato
do colega Maxiel Pereira -morto a tiros em Tabatinga (AM),
no Vale do Javari.

A saída do país aconteceu
logo após ele entregar um documento intitulado "Atuação
miliciana conectada ao crime
organizado madeireiro, ao
narcotráfico e a homicídios cometidos contra os povos indígenas do Maranhão - Um breve dossiê" para a Comissão de
Direitos Humanos da Câmara
dos Deputados.
Em entrevista ao portal Sul
21, o ex-servidor diz que foi
abordado por agentes da Abin
(Agência Brasileira de Inteligência) enquanto vivia no Brasil.
"Outro evento da maior gravidade que me convenceu de
que a situação estava especialmente perigosa (para mim) foi o
envio de um destacamento da
Abin (me abordar) na Funai, em
2019.(...) Um dia depois da Abin
ter ido na Fundação Nacional
do Índio, na rua Simplício Moreira, no centro de Imperatriz
(Maranhão, onde ele atuava), a
Funai abriu um processo administrativo-disciplinar contra
mim", disse ao portal.
O caso de Rao é citado no
dossiê publicado recentemente
por servidores que denuncia
uma política anti-indigenista
dentro da fundação.
Segundo o documento, Xavier tem implementado, sob o
governo Bolsonaro uma política
marcada pela não demarcação
de territórios, pela perseguição a
servidores e lideranças indígenas e pela militarização de cargos estratégicos e a esvaziamento de quadros da entidade.
A mais recente greve dos servidores dos servidores da Funai
pedia, dentre outras coisas, a
saída do atual presidente. Também senadores e deputados já
protocolaram documentos pedindo que ele deixe o cargo.
Xavier ainda coleciona à
frente do órgão pedidos de investigação contra indígenas e
defensores da pauta ambiental.
A reportagem teve acesso a três
solicitações feitas por ele à Polícia Federal e uma direcionada à
Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

PESQUISA IPEC

Por causa da polarização que
marcará o pleito deste ano, petistas afirmam que é possível,
nos próximos meses, também
atrair votos dos indecisos.
Com a oficialização da candidatura, Lula deverá priorizar
agendas em estados que a campanha definiu como prioritários, entre eles Paraná, Pernambuco e Bahia, além dos estados
do Sudeste.
A deputada federal Maria do
Rosário (PT-RS) afirma que o
partido nem discute se a eleição
será resolvida em primeiro ou
segundo turno. "Qualquer turno
é nosso", diz.
Para ela, o que é preocupante
no momento é a escalada de
violência política e as ameaças
de raiz golpista de Bolsonaro e
seus aliados.

Lula tem 41% dos votos
entre eleitores do Rio
Pesquisa do Ipec, divulgada
ontem e contratada pela Rio
Indústria, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) com 41% das intenções de
voto entre os eleitores do Rio
de Janeiro na pesquisa estimulada -quando os entrevistados
recebem uma lista prévia de
pré-candidatos.
O presidente Jair Bolsonaro
(PL), que busca a reeleição, registrou 34%. Apesar de paulista, Bolsonaro tem o Rio como
seu reduto eleitoral. Foi pelo
estado que ele se elegeu sete
vezes deputado federal.

Na sequência aparecem o
ex-ministro Ciro Gomes
(PDT), com 6%; a senadora Simone Tebet (MDB), 2%; e o
deputado federal André Janones (Avante), o empresário
Pablo Marçal (Pros) e a sindicalista Vera Lucia (PSTU),
com 1% cada.
O ex-deputado José Maria
Eymael (DC), o cientista político Luiz Felipe D'Avila (Novo),
Leonardo Péricles (UP), o deputado federal Luciano Bivar
(União Brasil) e a professora
Sofia Manzano (PCB) não atingiram 1% dos votos.
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O preço das refeições servidas no sistema self-service por
quilo teve alta de 23,76% de janeiro de 2020 a junho deste ano.
Os dados são de um levantamento da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor
(Procon-SP), divulgado ontem.
O valor médio passou de R$
57,12 para R$ 70,69.
A pesquisa consultou 350
restaurantes nas cinco regiões
da cidade de São Paulo. De
acordo com a fundação, a ideia
é conhecer e acompanhar os
efeitos da pandemia de Covid19 no setor. Foram feitas outras
três sondagens anteriores, em
janeiro de 2020, outubro de
2021 e fevereiro de 2022.
Além da opção por quilo, a
apuração inclui também o preço médio de refeições self-services com preço fixo, executivo de
frango e prato do dia (ou prato
feito). Ao longo da pesquisa, a
cada coleta, foram substituídos
estabelecimentos que encerraram suas atividades.
Para o Procon-SP, isso reflete
os efeitos da pandemia. Os pesquisadores também encontraram pontos de venda que mudaram os itens comercializados, passando a vender comida
congelada ou marmitas fit.
Na pesquisa de outubro de
2021, 148 estabelecimentos foram substituídos para manter a
amostra equivalente. Em fevereiro de 2022, foram substituídos 17 e, em junho, 21.
O levantamento foi feito pelo
Núcleo de Pesquisas da Escola
de Proteção e Defesa do Consumidor, em colaboração com o
Departamento Intersindical de
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
NÚMEROS
Nesta apuração, 186 restaurantes oferecem refeições no
sistema self-service por quilo,
com preço médio de R$ 68,22;
69 estabelecimentos servem no
sistema self-service a preço fixo,
com preço médio de R$ 39,07;
183 oferecem pratos do dia,
também conhecido como prato
feito, a R$ 27,77, em média; e

101 locais de venda oferecem
pratos executivos de frango ao
preço médio de R$ 33,23.
Os pesquisadores aplicaram
uma comparação relativa ao
preço médio das refeições selfservice por quilo, mas considerando apenas os restaurantes
que se repetiram em todos os levantamentos. A amostra neste
caso, portanto, tem 112 estabelecimentos.
Foram verificadas as seguintes variações: alta de 7,5% de fevereiro para junho de 2022 (o
valor médio era de R$ 65,76 e
passou para R$ 70,69) e alta de
10,14% de outubro de 2021 para
junho de 2022 (era R$ 64,18 e
passou para R$ 70,69).
Em relação a janeiro de 2020,
a diferença é de 23,76%, passando de R$ 57,12 para R$ 70,69. O
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no período
acumulou alta de 22,68%.
ORIENTAÇÕES
O Procon-SP orienta que o
consumidor avalie o preço aliado à qualidade da refeição oferecida e observe sempre os seus
direitos.
No caso das refeições por
quilo, por exemplo, os restaurantes não podem informar
apenas o preço relativo a 100g
ou deixar de informar o peso do
prato. Além disso, o preço da
balança deve corresponder ao
valor divulgado.
Os restaurantes não são obrigados a aceitar o pagamento
por vale-refeição, mas se constar o adesivo de determinada
bandeira ou outra informação
sugerindo a aceitação, ele não
poderá ser recusado.
O estabelecimento também
não pode cobrar taxa de desperdício do consumidor que
deixar sobras de refeição em
seu prato.
A gorjeta não é obrigatória e
o local deve informar que o pagamento é opcional, além de informar o valor sugerido.
Sempre que um local veicular uma promoção por tempo limitado, deve ser apresentada a
data de término do benefício.

METRÔ

Escavação da linha
laranja será retomada
FÁBIO PESCARINI/FOLHAPRESS
A escavação da linha 6-laranja do metrô, sentido centro
de São Paulo, deverá ser retomada até o fim de agosto, mais
de seis meses depois do acidente que rompeu uma tubulação de esgoto e abriu uma
cratera na marginal Tietê.
O anúncio foi feito ontem
de manhã pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB), durante
visita às obras da futura estação Santa Marina, próxima ao
local do acidente e a mais
adiantada das 15 que vão compor a linha que ligará a zona
norte da capital ao centro.
O acidente com um dos tatuzões da obra, como são chamadas as tuneladoras que fazem as escavações, ocorreu em
1º de fevereiro passado e provocou um buraco no asfalto,
na região da ponte da Freguesia do Ó.
A expectativa, segundo o
governo, é que a outra tuneladora, sentido zona norte, comece a operar até o início de
novembro.
Tanto Rodrigo Garcia quanto representantes da Acciona,
responsável pela obra, repetiram que esperam não ter atrasos na construção da linha,
com previsão de inauguração
em 2025.
O custo a mais por causa do
acidente não foi informado pelo governo e pela empreiteira,
que faz parte da Linha Uni, res-
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TRABALHO

Self-service teve
alta de 23,76% desde
janeiro de 2020
CAMILA MACIEL/ABRASIL

INVERNO: Dia de sol com nuvens
Manhã
ao amanhecer. Noite sem nuvens.

ponsável pela PPP (Parceria
Público Privada) de construção e gerenciamento da linha.
O contrato está orçado em R$
15 bilhões..
"Nestes seis focamos em recuperar estruturas, na esgotamento do esgoto para tirar a
máquina [que ficou alagada] e
começar a recuperação", disse
Lúcio Matteucci, diretor adjunto da Acciona.
"Chegando todos os materiais que estão faltando, que
são importados, retomamos a
escavação sentido sul", completou.
Por causa do alagamento
provocado pelo rompimento
da tubulação, estão sendo feitos reparos ou troca de peças
eletrônicas, hidráulicas e metálicas do tatuzão.
A obra tem dois tatuzões
que estão parados por causa
do rompimento da tubulação.
O que se envolveu no acidente tinha previsão de perfurar
de 13 a 14 metros por dia, sentido centro. O outro, que também precisou passar por reparos, deve percorrer entre 8
e 9 metros por dia em direção
à zona norte.
Ao todo, o equipamento afetado deverá escavar um trecho
de dez quilômetros, possibilitando o acesso a uma dezena de
estações. A previsão para a conclusão desta fase da obra era de
17 meses, quando a tuneladora
começou a operar às vésperas
do Natal do ano passado.

Portugal aprova vistos
que beneficiam brasileiros
GIULIANA
MIRANDA/FOLHAPRESS

O

Parlamento de Portugal aprovou ontem
à tarde um pacote de
medidas que ampliam e facilitam a concessão de vistos de trabalho para cidadãos dos países
da CPLP (Comunidades dos Países de Língua Portuguesa), o
que inclui o Brasil.
Para brasileiros, a principal
mudança é a criação de um visto
especial para quem busca emprego. A permissão garante prazo de 120 dias, prorrogável por
mais 60, para que estrangeiros
sejam contratados.
Caso os imigrantes não consigam um emprego dentro do
prazo estabelecido, são obrigados a abandonar o país e só podem realizar um novo pedido
depois de um ano do fim da validade do visto anterior.
Além da verificação de antecedentes criminais, será preciso
comprovar meios de subsistência em Portugal –valores serão
definidos em portaria posterior.
É obrigatória, ainda, a apresentação de uma passagem que assegure o retorno.
Outra novidade é a criação de
um visto voltado para nômades
digitais e profissionais que trabalhem remotamente para outros países –nestes casos, a autorização também exigirá comprovação de rendimentos mínimos obtidos fora de Portugal.
As medidas também facilitarão a vida dos imigrantes com
mecanismos como a garantia de
atribuição provisória de números
de identificação fiscal (similar ao
CPF), de Segurança Social e de
registro no Sistema Nacional de
Saúde. Conhecidos como "números mágicos", uma vez que são
essenciais para o pleno gozo de
direitos e deveres, esses registros
muitas vezes eram de acesso difi-

cultado para estrangeiros.
O projeto, proposto pelo governo do premiê socialista António Costa, que tem maioria absoluta no Parlamento, tramitou
com velocidade pouco habitual.
A proposta foi anunciada há pouco mais de um mês, após aprovação em Conselho de Ministros.
A rapidez possivelmente está
relacionada à escassez de mão
de obra no país, sobretudo para
posições no setor do turismo e
serviços. Em muitas situações,
os baixos salários para essas posições são pouco atraentes para
os próprios portugueses.
Na apresentação do projeto
aos deputados, a ministra dos
Assuntos Parlamentares, Ana
Catarina Mendes, reforçou a importância dos imigrantes, afirmando que as mudanças vão
"garantir a redinamização da
economia com mais mão de
obra em Portugal".
Deputada pelo maior partido
da oposição, o PSD (Partido Social-Democrata, de centro-direita), a deputada Sara Madruga da
Costa ressaltou a importância do
tema, mas disse lamentar "a forma apressada com que o governo
pretende discutir um assunto sério". A parlamentar também criticou o que considera como falta
de participação de associações de
migrantes e outras entidades.
Houve momentos de tensão.
Líder do partido de direita radical Chega, o deputado André
Ventura acusou o governo do
Partido Socialista de "querer
sustentar com subsídios os que
vêm de fora", enquanto não garantiria condições dignas aos
próprios cidadãos do país.
Após diversas críticas de Ventura, o presidente da Assembleia da República, Augusto
Santos Silva, rebateu as afirmações. "Portugal deve muito aos
muitos milhares de imigrantes
que aqui trabalham; somos um

país aberto, inclusivo e que respeita os outros", afirmou, arrancando aplausos de deputados
de todos os espectros políticos.
Pouco depois, os onze deputados da bancada do partido de
direita radical abandonaram o
Parlamento em protesto contra
a atuação de Santos Silva. Com a
ausência da bancada do Chega,
o projeto foi aprovado sem votos
contrários. Votaram a favor o
Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o PCP (Partido Comunista Português) e o deputado
único do Livre. Os parlamentares do PSD, da Iniciativa Liberal
e do Pan (Pessoas-Animal-Natureza) se abstiveram.
O texto vai agora para sanção
do Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa. As alterações passam a valer após
publicação no Diário da República, o Diário Oficial luso.
A votação no Parlamento foi
acompanhada ao vivo por muitos brasileiros nas redes sociais.
Desde que foi anunciado, o novo
pacote de vistos portugueses era
esperado com ansiedade entre
os interessados em mudar para
Portugal. Além de Brasil e Portugal, a CPLP também inclui os
africanos Angola, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Guiné Equatorial,
Moçambique e São Tomé e Príncipe, e o asiático Timor Leste.
"Percebemos um aumento
brutal das pessoas que antes
aventavam a possibilidade de
mudar para Portugal, mas não
eram elegíveis a nenhum tipo de
visto. O que antes era uma ideia
de um dia talvez morar fora,
agora se torna, de fato, uma possibilidade real para milhares de
famílias brasileiras", diz a empresária Patrícia Lemos, sócia
da assessoria Vou Mudar para
Portugal.
Os novos vistos pretendem dar
mais segurança jurídica e social à
principal rota migratória para o

país: a regularização através da
inserção no mercado de trabalho.
Embora Portugal permita a regularização de quem chega ao país
como turista e começa a trabalhar de forma irregular, o processo é longo e burocrático.
Além da possibilidade de pagamento de multa devido ao
tempo de permanência indevida,
os migrantes sem documentos
estão mais vulneráveis a todo tipo de exploração. Devido à sobrecarga atual do SEF (Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras), responsável pela imigração, os processos têm levado entre dois ou
três anos para serem concluídos.
Professor da Universidade de
Coimbra, o demógrafo Pedro
Góis considera que os novos vistos são uma medida bastante
positiva para o país, mas chama
a atenção para a necessidade de
garantir um processo ágil e efetivo. "Não podemos transferir a
burocracia do SEF para os consulados de Portugal no Brasil,
que já têm escassez de pessoas."
O demógrafo afirma que Portugal tem muito a ganhar com a
chegada dos estrangeiros e a facilitação da circulação de pessoas. Segundo Góis, o país europeu também se beneficiará com
a concretização da ação da
CPLP, que passará a "ser vista
como algo real para os cidadãos
de todos os seus países".
As mudanças na legislação
portuguesa aconteceram no
âmbito do acordo de mobilidade entre os integrantes do bloco,
que foi aprovado em julho de
2021 em reunião em Luanda.
Cada nação da comunidade lusófona tem liberdade para formular suas próprias regras.
O acordo já foi ratificado pelo
Congresso brasileiro, mas ainda
não houve aprovação de leis referentes à migração entre os cidadãos oriundos dos paísesmembros.

MERCOSUL

Argentina questiona acordo de livre
-comércio do Uruguai com a China
SYLVIA COLOMBO/FOLHAPRESS
Na primeira reunião presencial de chefes de Estado do
Mercosul, em Assunção, no
Paraguai, houve uma clara
fricção entre os presidentes da
Argentina, Alberto Fernández,
e o do Uruguai, Luis Lacalle
Pou. No centro do conflito está
a intenção do uruguaio de fechar um acordo de livre-comércio com a China, independente do bloco.
O argentino afirmou que,
"em tempos de guerra, devemos
nos unir e não nos iludirmos
com soluções individuais, que
são de curto alcance". Fernández ainda advertiu que a Guerra
da Ucrânia "deve trazer dificuldades e fome, por isso precisamos estar juntos, fortalecer o
Mercosul e a Celac".
Em resposta, Lacalle Pou
afirmou que "neste tipo de reunião temos de dizer as coisas

BLOCO

como são", e que seu país não
abriria mão das negociações
com a China.
"Nós não iremos interromper
esse processo por conta do Mercosul, porque entendemos que
não há incompatibilidade", afirmou. "Além disso, quando as
negociações estiverem avançadas, vamos convidar os paísesmembros do Mercosul a somarse ao acordo. Mas, se não quiserem, não haverá problema, nós
não vamos nos deter."
O presidente brasileiro, Jair
Bolsonaro (PL), ausente da reunião, enviou uma mensagem
em vídeo, mas não se referiu ao
caso. Afirmou apenas que seu
governo apoia a redução da TEC
(tarifa externa comum). Ele disse ainda que, diante das dificuldades do momento na região,
sua gestão havia ampliado benefícios sociais.
Fernández fez referências à
crise econômica que vive a Ar-

gentina, num dia em que o mercado esteve agitado com mais
um aumento do dólar paralelo,
que ultrapassou a fronteira dos
300 pesos e fechou o dia com a
cotação de 324 pesos (o oficial
está a 136).
O argentino afirmou que a situação se explica "por conta da
terrível herança recebida", referindo-se a seu antecessor, Mauricio Macri, que pediu empréstimo ao FMI. Ele também culpou
a pandemia e a guerra.
Antes do encontro do Mercosul, houve uma reunião dos
países integrantes do Prosul,
na qual o Brasil foi representado pelo chanceler Carlos França. Na reunião, abordou-se o
tema da segurança transnacional, e Abdo Benítez afirmou
que há avanços nesta área, e
um exemplo era o fato de terem sido presos os assassinos
do promotor Miguel Pesce,
executado quando estava em

férias em Cartagena, na Colômbia.
O presidente colombiano,
Iván Duque, não compareceu,
mas foi representado pela vicepresidente e chanceler do país,
Marta Lucía Ramírez.
Assinaram o documento final
da cúpula os presidentes Alberto Fernández (Argentina), Mario
Abdo Benítez (Paraguai) e Luis
Lacalle Pou (Uruguai). Também
representaram seus países o
chanceler da Bolívia, Rogelio
Mayta, e o do Brasil, Carlos
França, além de autoridades dos
estados associados.
No texto, os membros do bloco reforçaram a intenção de se
aproximar da Aliança do Pacífico por meio do Plano de Ação de
Puerto Vallarta.
Entre as preocupações, os
países destacaram os efeitos da
Guerra da Ucrânia nos preços e
no abastecimento de alimentos,
além da pandemia de Covid.

ECONÔMICO

Lula articula reunião com embaixadores do Brics
Primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto para o Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) prepara para a
próxima semana um encontro
com embaixadores dos países que
compõem o Brics, bloco formado
por Rússia, Índia, China e África
do Sul, além do Brasil.
A agenda foi marcada antes da
reunião do presidente Jair Bolsonaro (PL) com embaixadores, na
segunda-feira passada, quando
propagou mentiras e colocou em

xeque a confiabilidade das urnas
eletrônicas. A expectativa é que
Lula, depois, também se encontre
com diplomatas de outros países,
em grupo ou individualmente.
A revelação de que ele deve se
reunir com embaixadores foi feita
pelo próprio ex-presidente numa
reunião com integrantes do MDB.
De acordo com parlamentares
presentes, Lula divulgou a informação após criticar Bolsonaro em
razão do evento com os chefes de
missões estrangeiras no Palácio

da Alvorada. Segundo relatos, o
petista disse na ocasião que o presidente fez uma reunião que simboliza a disposição do chefe do
Executivo para questionar o resultado do pleito de outubro caso seja derrotado. Aos emedebistas,
Lula comentou ainda que, se houvesse fraude nas urnas, ele nunca
teria sido eleito.
De acordo com integrantes de
sua campanha, Lula tem sido procurado por diplomatas de outros
países, isoladamente ou em con-

junto. A perspectiva de aliados é
que o debate sobre a eleição e a
confiabilidade das urnas permeie
os encontros, ainda que não deva
ser o assunto principal. Para petistas próximos a Lula, essa reunião
também servirá para discutir temas como clima, fome, desigualdade e paz no mundo. Assim, o
encontro, na avaliação de aliados,
deve repetir o roteiro de uma série
de viagens internacionais que o
ex-presidente fez em 2021 –ele
viajou à Alemanha e à França.

