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EXPORTAÇÃO

USP

Banqueiros do
Itaú assinam
manifesto pela
democracia

EUA e Reino Unido revogam
taxas de produtos siderúrgicos

Os banqueiros Roberto Setubal e Pedro Moreira Salles, copresidentes do conselho de administração do Itaú Unibanco,
e Candido Bracher, ex-presidente da instituição financeira
e hoje também integrante de
seu conselho, assinaram o manifesto em defesa da democracia que está sendo organizado
pela Faculdade de Direito da
USP e por entidades e representantes da sociedade civil. A
"Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de Direito" será lançada em um encontro na faculdade no dia 11 de agosto, no
Pátio das Arcadas, e já tem quase 3.000 assinaturas. Ela é uma
resposta às ameaças golpistas
do presidente Jair Bolsonaro
(PL), e teve a adesão, no fim de
semana, de vários outros empresários, como Fabio Barbosa,
da Natura, Horacio Lafer Piva,
da Klabin, e Walter Schalka, da
Suzano. Endossam o documento também artistas, juristas e
personalidades como Chico
Buarque de Hollanda, o cantor
Arnaldo Antunes, o padre Júlio
Lancelotti, o ex-jogador de futebol Walter Casagrande, o expresidente do Banco Central
Armínio Fraga, o ex-governador do Espírito Santo Paulo
Hartung, o economista José Roberto Mendonça de Barros e o
ex-presidente do banco Credit
Suisse no Brasil José Olympio
Pereira. Referindo-se às eleições, o documento diz que "ao
invés de uma festa cívica, estamos passando por momento de
imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados e desacompanhados
de provas questionam a lisura
do processo eleitoral e o Estado
democrático de Direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à
ruptura da ordem constitucional". PÁGINA 3

O Ministério da Economia confirmou ontem que o Reino Unido decidiu não mais aplicar medidas tributárias protetivas sobre a importação
de chapas de aço e de produtos de aço laminados a frio. Segundo a pasta,
a decisão britânica foi anunciada na sexta-feira passada, apenas quatro
dias após a Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos
(ITC) decidir revogar as tarifas de defesa comercial (antidumping) que há

BC

Contas de
viagens têm
déficit de
US$ 648 mi
PÁGINA 2
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mais de 5 anos vinham sendo cobradas dos produtos de aço laminados a
frio provenientes do Brasil. Eliminadas as salvaguardas, o aço brasileiro
se torna comercialmente mais competitivo. O Reino Unido e os EUA são
dois dos principais mercados para os produtos siderúrgicos brasileiros.
Dos cerca de US$ 7,3 bi que o Brasil exportou ao mundo em 2019, mais de
US$ 3,4 bi foram destinados ao Reino Unido e aos EUA. PÁGINA 2
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PGR pede ao STF para botar no lixo
toda investigação contra Bolsonaro
A vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo (foto), pediu ontem ao STF o arquivamento de sete apurações preliminares
abertas após a conclusão dos trabalhos da CPI da Covid. A CPI tinha
solicitado, em cinco dessas apurações, que o presidente Jair Bolsonaro (PL) fosse indiciado sob suspeita da prática dos crimes de charlatanismo, prevaricação, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, epidemia com resultado de morte e infração de medida sanitária

preventiva. Lindôra também pediu o arquivamento de apurações relacionadas ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao ex-ministro
da Saúde Eduardo Pazuello, ao ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Wagner Rosário, e ao líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR). Ela afirmou que nesses casos não viu indícios
para que as apurações continuem no âmbito da Procuradoria-Geral
da República e solicitou que os casos fossem arquivados. PÁGINA 3

Renan e Aziz criticam pedido da PGR
Os senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Omar Aziz (PSD-AM), que
foram relator e presidente da CPI da Covid, respectivamente, criticaram
ontem a decisão da PGR (Procuradoria-Geral da República) de arquivar
as denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) feitas a partir do relatório final das investigações no Senado. No Twitter, Calheiros afirmou
que a PGR "blinda" Bolsonaro às vésperas das eleições e "não surpreende
ninguém". Os procedimentos apuravam supostos crimes de epidemia,
prevaricação, infração de medida sanitária, charlatanismo e emprego irregular de verba pública. Já Aziz disse que o pedido da PGR é um "desres-

peito à memória e às famílias" das vítimas da doença no país. As manifestações da PGR foram assinadas pela vice-procuradora-geral Lindôra
Araújo. Em um caso, que apura suposta prática de incitação ao crime, a
PGR prorrogou o procedimento por mais 90 dias. Este se torna agora o último caso contra o presidente derivado da CPI ainda aberto na PGR. No
relatório final, com mais de mil páginas, a CPI acusou Bolsonaro de ter
cometido dez crimes - entre eles, os previstos no Código Penal, com pena
de prisão e/ou multa, crimes contra a humanidade e crimes de responsabilidade, que podem resultar em impeachment. PÁGINA 3
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R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
13,25% 0,84
OURO
0,66% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,4896

0,59% (jun.) EURO turismo
0,67% (jun.) Compra: 5,5346
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 25/jul Compra: 5,4138
DÓLAR comercial
R$ 293,10 Compra: 5,3691
DÓLAR turismo
Venda: 5,4902 Compra: 5,3980

Venda: 5,7146
Venda: 5,4144
Venda: 5,3697
Venda: 5,5780
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MERCADOS

Dólar tem maior queda
diária em 16 meses e
fecha abaixo de R$ 5,40

EUA e Reino Unido revogam
taxas de produtos siderúrgicos

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

ALEX RODRIGUES/ABRASIL

O alívio nos mercados doméstico e internacional fez o
dólar ter a maior queda diária
em 16 meses e fechar abaixo de
R$ 5,40. A Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) subiu
mais de 1% e encerrou acima
dos 100 mil pontos pela primeira vez em quase três semanas.
O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,37, com
recuo de R$ 0,129 (-2,35%). A
cotação operou em baixa durante todo o dia, fechando
próxima dos níveis mínimos
da sessão.

Esta foi a primeira vez, desde o último dia 11, em que a
divisa fechou abaixo de R$
5,40. O dólar acumula alta de
2,58% em julho e queda de
3,69% em 2022. O euro comercial, que encerrou a semana
passada em R$ 5,61, após o aumento de juros do Banco Central Europeu, caiu 2,14% e fechou a R$ 5,49.
No mercado de ações, o dia
também foi marcado pela recuperação. O Índice Bovespa
(Ibovespa), fechou aos 100.270
pontos, com alta de 1,36%. O
indicador encerrou no maior
nível desde 8 de julho.

PESQUISA

Empresários estão
mais pessimistas
sobre inadimplência
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS
A parcela dos empresários
que acreditam na queda dos
níveis de inadimplência até o
fim de 2022 diminuiu no segundo trimestre em relação
aos três meses anteriores, segundo levantamento da empresa de inteligência analítica
Boa Vista.

O cenário é reflexo da combinação entre a alta na inflação, taxa de juros e fatores externos, como Guerra da Ucrânia e lockdown na China.
Apesar de mais pessimistas,
68% dos empresários pretendem aumentar os investimentos em seus negócios até o fim
do ano, e 66% vão buscar crédito no mercado.

BC/F O C U S

Mercado financeiro
prevê inflação de
7,3% para este ano
PEDRO PEDUZZI/FOLHAPRESS
Pela quarta semana seguida,
o mercado financeiro projeta inflação menor neste ano. Segundo o Boletim Focus, divulgado
ontem pelo Banco Central (BC),
o IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo) deve fechar o ano em 7,3%, ante aos
7,54% projetados há uma semana; e aos 8,27% estimados há
quatro semanas.
Para o próximo ano, a previsão para o IPCA está em alta há
16 semanas seguidas. Há quatro
semanas, previa-se alta de
4,91%. Na semana passada, a
previsão estava mais alta, em
5,2%, percentual que ficou ainda mais alto nesta semana, com
o boletim projetando que o índice fechará 2023 em 5,3%.
Para os anos seguintes, a
previsão do mercado financeiro é de estabilidade, em 3,3% e
3%, em 2024 e 2025, respectivamente.
O Boletim Focus é uma publicação semanal que reúne a
projeção de cerca de 100 instituições do mercado financeiro
para os principais indicadores
econômicos do país.
PIB
Com relação ao PIB (Produ-

to Interno Bruto), a previsão
do mercado financeiro está em
1,93% para 2022, ante 1,75%
projetado na semana passada
e 1,5% estimado há quatro semanas.
Para 2023, a previsão de crescimento caiu na comparação
com a semana passada, situando-se em 0,49%, ante ao 0,5%
projetado há uma semana e há
um mês.
Queda semelhante se observou na previsão para o PIB de
2024, que está em 1,7%, ante ao
1,8% estimado há uma semana
e, também, há quatro semanas.
Para 2025, mantém-se a mesma
estabilidade projetada há 37 semanas, em 2%.
SELIC
A previsão para a taxa básica
de juros, a Selic, manteve-se estável pela quinta semana consecutiva, em 13,75% ao ano para o
fim de 2022. Está também estável -neste caso há apenas uma
semana- na projeção para 2023,
em 10,75% ao ano. Há quatro semanas, esta projeção estava em
10,25% ao ano.
O mercado financeiro manteve estável a projeção da Selic
para 2024 e 2025, em 8% ao
ano e 7,5% ao ano, respectivamente.

Tels.: (21)

3556-3030
96865-1628
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Ministério da Economia confirmou ontem
que o Reino Unido decidiu não mais aplicar medidas
tributárias protetivas sobre a importação de chapas de aço e de
produtos de aço laminados a frio.
Segundo a pasta, a decisão britânica foi anunciada na sexta-feira passada, apenas quatro dias
após a Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos
(ITC) decidir revogar as tarifas de
defesa comercial (antidumping)
que há mais de 5 anos vinham
sendo cobradas dos produtos de
aço laminados a frio provenientes
do Brasil.
Eliminadas as salvaguardas,
o aço brasileiro se torna comer-

cialmente mais competitivo. O
Reino Unido e os Estados Unidos são dois dos principais mercados para os produtos siderúrgicos brasileiros. Dos cerca de
US$ 7,3 bilhões que o Brasil exportou ao mundo em 2019, mais
de US$ 3,4 bilhões foram destinados ao Reino Unido e aos Estados Unidos.
De acordo com o Ministério da
Economia, as autoridades britânicas foram convencidas pelo argumento de que o volume da exportação brasileira se enquadrava
nos parâmetros de isenção tributária autorizada por acordos assinados no âmbito da Organização
Mundial do Comércio (OMC).
Há cerca de um ano, toda chapa de aço e produto de aço laminados a frio que as siderúrgicas

brasileiras vendiam ao Reino Unido acima do volume máximo periodicamente revisto pelas autoridades britânicas estavam sujeitos
a uma sobretaxa de 25%.
Já os Estados Unidos deixarão de cobrar taxas adicionais
que podiam chegar a 46% (35%
de direito antidumping e 11% de
medida compensatória) dos
produtos de aço laminados a
frio comprados do Brasil. Segundo o Ministério da Economia, a decisão norte-americana
se aplica exclusivamente aos
produtos brasileiros, tendo sido
mantidas as medidas protetivas
aplicadas a outros países.
REVISÃO
No mesmo dia em que revisou
as condições para a importação

de produtos siderúrgicos do Brasil, a Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos
reavaliou as medidas protetivas
aplicadas aos produtos da China,
Índia, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido.
Em nota, a comissão norteamericana explicou que a ação
se enquadra no processo de revisão que normas de comércio
internacional estabelecem que
deve ocorrer a cada 5 anos. Por
essas normas, nesse prazo, os
Estados Unidos devem revogar
eventuais medidas de proteção
ou compensatórias caso não
consiga determinar que fazê-lo
provavelmente levará à continuação ou reincidência das condições que os motivaram as
mesmas medidas.

BANCO CENTRAL

Conta de viagens internacionais
teve déficit de US$ 648 milhões
PEDRO PEDUZZI/ABRASIL
Os gastos com viagens de
brasileiros ao exterior estão normalizando, de forma a se aproximarem cada vez mais dos registrados no período anterior à
pandemia, conforme disse ontem o chefe do Departamento
de Estatísticas do Banco Central,
Fernando Rocha.
Ao detalhar os resultados do
setor externo referentes ao mês
de março, Rocha disse que a
conta de viagens internacionais
registrou despesas líquidas de
US$ 648 milhões no mês. O número é bastante superior ao registrado em março de 2021,
quando essas despesas líquidas
(gastos de brasileiros maiores

que as receitas de estrangeiros)
somaram US$ 100 milhões.
De acordo com o BC, na mesma base de comparação - março
de 2022 com março de 2021 -, os
fluxos brutos de receitas de viagens, que representam os gastos
de estrangeiros no Brasil, tiveram expansão de 112,2%, totalizando US$ 453 milhões, enquanto as despesas de viagens
(gastos de brasileiros no exterior) cresceram 251,8%, somando US$ 1,1 bilhão.
ESPAÇO PARA CRESCER
“Esses US$ 648 milhões de
março de 2022 (saldo) parecem
ter mais espaço para crescer, na
medida em que forem se normalizando as atividades durante

o pós-pandemia”, disse Rocha,
acrescentando que, com relação
às contas de viagens internacionais, o país “está a caminho da
normalidade pré-pandemia”.
"Mas ainda não chegamos lá”,
completou.
Ele lembra que essas contas
sempre apresentam muita sazonalidade, uma vez que são mais
impactadas em período de férias. Ele, no entanto, acrescenta
que o país encontra-se em uma
“situação diferente”, se comparada a queda no déficit com a recente recuperação.
“Em março agora, se compararmos o déficit de US$ 648 milhões com qualquer mês da série
para trás, veremos que é o maior
desde janeiro de 2020”, disse.

CONTAS EXTERNAS
De acordo com as estatísticas
do setor externo referentes a
março deste ano, as contas externas registraram déficit de US$
2,8 bilhões no mês. Em março
de 2021, o saldo negativo foi de
US$ 5,2 bilhões.
As contas externas brasileiras representam as compras e
vendas de mercadorias, serviços e transferência de renda na
relação entre Brasil e outros
países.
Ainda segundo as estatísticas
apresentadas hoje, as reservas
internacionais do país diminuíram US$ 4,6 bilhões em apenas
um mês, entre fevereiro e março, ficando em US$ 353,2 bilhões.

CBIC

Estimativa do PIB da construção
civil cresce pela segunda vez 2022
KARINE MELO/ABRASIL
Pela segunda vez consecutiva
neste ano, a Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC)
aumentou a projeção do crescimento do Produto Interno Bruto
da Construção Civil. As informações estão no estudo Desempenho Econômico da Indústria da
Construção – Segundo Trimestre
de 2022, divulgado ontem.
“Pelo segundo ano consecutivo a construção crescerá acima da
economia nacional. Entretanto,
mesmo considerando a alta de
3,5% do PIB em 2022, o setor ainda registra queda em seu PIB de
23,44% no período 2014 a 2022”,
disse a economista da entidade
Ieda Vasconcelos.
Ieda acrescentou que o ciclo
de negócios em andamento, iniciado nos últimos dois anos, tem
garantido o ritmo de atividade do
setor. Para o segundo semestre é
aguardado, também, um maior
impacto do ritmo de atividades
originário das famílias, com pequenas obras e reformas.
Outro ponto destacado pela
economista são as novas medidas

para o Programa Casa Verde e
Amarela, que devem gerar um
efeito positivo na atividade do setor. A expectativa é de que eles poderão começar a ser sentidos nos
últimos meses do ano.
Outro dado divulgado pela
CBIC é que nos últimos resultados do PIB, divulgados pelo IBGE,
indicam que a construção civil, na
série trimestre contra trimestre
imediatamente anterior, com
ajuste sazonal, cresce há sete trimestres consecutivos. “Essa sequência de números positivos
ainda não tinha sido observada
na série histórica do indicador,
iniciada em 1996. Esses resultados fazem parte do ciclo positivo
de negócios em andamento, que
foi iniciado no terceiro trimestre
de 2020” e mostram a importância do setor para o país”, disse Ieda Vasconcelos.

o alto custo do trabalhador qualificado também são destaques.
Segundo a pesquisa, da qual
participaram mais de 400 empresas, a falta ou o alto custo de matéria-prima foi o principal problema citado por 47,7% dos empresários. A taxa de juros elevada foi
destacada por 29,8% dos entrevistados. Já a falta ou alto custo do
trabalhador qualificado foi relatada por 20,3%.
“De acordo com Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), realizado pela Fundação
Getulio Vargas (FGV), os três insumos que mais sofreram aumentos nos custos entre julho de
2020 a junho de 2022 foram vergalhões e arames de aço ao carbono (99,60%); tubos e conexões
de ferro e aço (89,43%) e tubos e
conexões de PVC (80,62%)”, detalhou a CBIC.

PROBLEMAS
O levantamento também mostra que pelo oitavo trimestre consecutivo o principal problema da
construção civil continua sendo a
falta ou o alto custo dos insumos.
A taxa de juros elevada e a falta ou

EMPREGOS
O mercado de trabalho no setor continua gerando resultados
positivos e em patamares mais
elevados do que os observados no
período pré-pandemia. Os resultados dos primeiros semestres de

2021 e 2022 são os melhores para
o período desde 2012, quando se
analisa a série do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged) e do novo Caged.
O setor já gerou mais de 430
mil novas vagas com carteira assinada no período pós-pandemia
(entre março de 2020 a maio de
2022). A construção de edifícios
representou mais 175.640 novas
vagas. Obras de infraestrutura,
93.961 e serviços especializados
para a construção 166.368.
ATIVIDADE
Conforme a Sondagem da Indústria da Construção, realizada
pela CNI, com o apoio da CBIC,
o setor, com a contribuição de
todos os seus segmentos (construção de edifícios, serviços especializados para construção e
obras de infraestrutura) encerrou o primeiro semestre de 2022
com o maior patamar de atividades desde outubro de 2021. A
economista da CBIC ressalta
que, em junho, o patamar alcançado é o maior para o período
desde 2011 e supera, inclusive, o
bom desempenho de 2021.
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ACIDENTES

PGR quer que STF põe no lixo
investigação contra Bolsonaro
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

A

vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, pediu
ontem ao STF (Supremo Tribunal Federal) o arquivamento de
sete apurações preliminares
abertas após a conclusão dos
trabalhos da CPI da Covid.
A CPI tinha solicitado, em
cinco dessas apurações, que o
presidente Jair Bolsonaro (PL)
fosse indiciado sob suspeita da
prática dos crimes de charlatanismo, prevaricação, emprego
irregular de verbas ou rendas
públicas, epidemia com resultado de morte e infração de medida sanitária preventiva.
Lindôra também pediu o arquivamento de apurações relacionadas ao ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, ao ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello,
ao ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Wagner
Rosário, e ao líder do governo na
Câmara, Ricardo Barros (PP-PR).
Ela afirmou que nesses casos
não viu indícios para que as
apurações continuem no âmbito da Procuradoria-Geral da República e solicitou que os casos
fossem arquivados.
É praxe que, após esse pedido, os ministros sigam o entendimento da PGR.
"Considerando-se a ausência
de indícios mínimos para se
afirmar que o presidente da República Jair Messias Bolsonaro
teria incorrido em qualquer prática delitiva no contexto em
questão, não se verifica a existência do interesse de agir apto a
ensejar a continuidade deste
processo", disse Lindôra no processo que pede o indiciamento
por infração de medida sanitária
preventiva.
Nesse pedido, os parlamentares mencionavam que o presidente promoveu atos com aglo-

VARÍOLA

DOS

País/São Paulo

INVERNO: Sol com poucas nuvens.
À noite o céu fica nublado.

Relator da CPI, Renan diz que PGR
'blinda' Bolsonaro às vésperas da eleição
GABIRELA VINHAL E PAULO
ROBERTO NETTO/ UOL/FOLHAPRESS
O senador Renan Calheiros (MDB-AL), que
foi relator da CPI da Covid, criticou ontem a decisão da PGR (Procuradoria-Geral da República) de arquivar as denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) feitas a partir do relatório
final das investigações no Senado.
No Twitter, Calheiros afirmou que a PGR
"blinda" Bolsonaro às vésperas das eleições e
"não surpreende ninguém". Os procedimentos
apuravam supostos crimes de epidemia, preva-

merações e sem o uso de medidas que freiam a transmissão da
Covid-19, como máscaras.
A vice-PGR disse que "quanto
às aglomerações, o acúmulo de
pessoas não pode ser atribuído
exclusiva e pessoalmente ao
Presidente da República".
"Todos que compareceram
aos eventos noticiados, muito
embora tivessem conhecimento
suficiente acerca da epidemia
de Covid-19, responsabilizaram-se, espontaneamente, pelas eventuais consequências da
decisão tomada", afirmou.
"No caso em análise, frise-se, a
norma que impõe o uso de máscara protetiva e que teria sido
descumprida pelo Presidente da
República somente prevê sanção
de multa como mecanismo de
coerção ao cumprimento da obrigação, não ressalvando a aplicação cumulativa da sanção penal."
Em relação às suspeitas de
prevaricação do presidente e
dos ministros da Saúde durante
a pandemia, Lindôra concluiu
que "não há que se falar em pre-

ricação, infração de medida sanitária, charlatanismo e emprego irregular de verba pública.
As manifestações foram assinadas pela viceprocuradora-geral Lindôra Araújo. Em um caso, que apura suposta prática de incitação ao
crime, a PGR prorrogou o procedimento por
mais 90 dias. Este se torna agora o último caso
contra o presidente derivado da CPI ainda
aberto na PGR.
No relatório final, com mais de mil páginas, a
CPI acusou Bolsonaro de ter cometido nove crimes e pediu o indiciamento de outros 67 nomes,
entre empresas e pessoas, além de Bolsonaro.

varicação quando o funcionário
tem discricionariedade na escolha da conduta a tomar no exercício de suas funções".
No processo a respeito de Ricardo Barros, relacionado à
compra da vacina indiana Covaxin, ela pediu que a apuração
continue a tramitar em instâncias inferiores, sem a investigação sobre o deputado.
O relatório final da CPI da Covid afirma que Barros integraria
uma organização criminosa junto a pessoas como o empresário
Francisco Maximiano, dono das
empresas Global e Precisa, para
a compra da Covaxin.
"Há tempos ele (Barros) já
agia em favor das empresas de
Maximiano, exerceu pressão
para que a licença de importação da vacina Covaxin fosse liberada e apresentou emenda à
medida provisória nº 1026/21,
que beneficiaria diretamente os
negócios da empresa Precisa
com a desenvolvedora indiana
de vacinas, Bharat Biotech", diz
o relatório da CPI, aprovado no

ano passado.
Mas, segundo Lindôra, "da
análise das narrativas apresentadas, não se vislumbram elementos mínimos capazes de
amparar a instauração de apuração criminal perante o Supremo Tribunal Federal, a quem
compete processar e julgar deputados e senadores".
Lindôra diz que há apenas a
versão do deputado federal Ricardo Miranda (RepublicanosDF) de que o presidente Jair Bolsonaro teria dito que Ricardo
Barros era responsável por uma
"pressão atípica" para que seu
irmão, Luís Ricardo Miranda,
então chefe da CoordenaçãoGeral de Logística do Ministério
da Saúde, acelerasse o processo
de compra do imunizante.
Ela chama essa afirmação,
"até agora não confirmada por
Jair Bolsonaro" de "prova precária". Também afirma que não só
Barros, mas outros deputados,
também propuseram emendas
que incluiria a agência reguladora indiana.

MACACOS

Governo negocia doses, mas
vacinação contra deve ser restrita
THAÍSA OLIVEIRA/ FOLHAPRESS
O ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, afirmou ontem que
não há previsão de vacinar toda a
população contra a varíola dos
macacos (monkeypox) e que a
prioridade deve ser o isolamento
dos casos confirmados e orientações sobre as formas de contágio.
Como mostrou o jornal Folha
de S.Paulo, o Brasil negocia a
compra da vacina com a Opas
(Organização Pan-Americana da

Saúde), mas a ideia é imunizar
apenas os profissionais de saúde
que lidam diretamente com o vírus, como aqueles que trabalham
em laboratórios.
"A maior parte, quase a totalidade dos casos, foi identificada
em homens que fazem sexo com
homens. Isso não é para estigmatizar essas pessoas. Apenas para
que tenhamos mais precauções,
até porque isso pode se expandir
para outros grupos, crianças, gestantes", afirmou Queiroga.

"Eu estou falando isso porque
é mais importante tomar cuidado
com todos esses aspectos, isolamento dos casos, do que com a
questão da vacina. Não há previsão de vacinação em massa em
relação à monkeypox em nenhum país do mundo. São grupos
específicos, que as autoridades
sanitárias ainda não têm consenso", completou.
A varíola dos macacos foi declarada como emergência global
de saúde pública pela OMS (Or-

ganização Mundial de Saúde) no
sábado passado e o número de
casos confirmados no Brasil já
passa de 600, a maioria no estado
de São Paulo.
A vacina contra a varíola deixou de ser produzida em larga
escala com a erradicação da
doença, em 1980. Atualmente,
existem apenas duas opções: a
Jynneos, produzida pela farmacêutica dinamarquesa Bavarian
Nordic, e a ACAM2000, fabricada pela Sanofi.

USP

Banqueiros assinam manifesto em
defesa da democracia brasileira
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS
Os banqueiros Roberto Setubal e Pedro Moreira Salles, copresidentes do conselho de administração do Itaú Unibanco, e
Candido Bracher, ex-presidente
da instituição financeira e hoje
também integrante de seu conselho, assinaram o manifesto
em defesa da democracia que
está sendo organizado pela Faculdade de Direito da USP e por
entidades e representantes da
sociedade civil.
A "Carta às brasileiras e aos
brasileiros em defesa do Estado
Democrático de Direito" será
lançada em um encontro na faculdade no dia 11 de agosto, no
Pátio das Arcadas, e já tem quase 3 mil assinaturas.
Ela é uma resposta às amea-

ças golpistas do presidente Jair
Bolsonaro (PL) e teve a adesão,
no fim de semana, de vários outros empresários, como Fabio
Barbosa, da Natura, além de artistas, juristas e personalidades
como Chico Buarque de Holanda, o cantor Arnaldo Antunes, o
ex-jogador de futebol Walter Casagrande, o ex-presidente do
Banco Central Armínio Fraga, o
ex-governador do Espírito Santo
Paulo Hartung e o ex-presidente
do banco Credit Suisse no Brasil
José Olympio Pereira.
Referindo-se às eleições, o
documento diz que "ao invés de
uma festa cívica, estamos passando por momento de imenso
perigo para a normalidade democrática, risco às instituições
da República e insinuações de
desacato ao resultado das elei-

ções. Ataques infundados e desacompanhados de provas
questionam a lisura do processo
eleitoral e o Estado Democrático
de Direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores
da sociedade civil e a incitação à
violência e à ruptura da ordem
constitucional".
O documento diz que "ditadura e tortura pertencem ao
passado", e leva ainda a assinatura de diversos ex-ministros do
Supremo Tribunal Federal
(STF) como Sepúlveda Pertence, Carlos Ayres Britto e Sydney
Sanches.
Ele será lido no dia 11 de
agosto no Pátio das Arcadas do
Largo de São Francisco pelo exministro do Supremo Tribunal

Federal (STF) Celso de Mello. A
data marca a fundação dos cursos jurídicos no Brasil.
Os signatários do documento
estão sendo convidados a comparecer ao evento, convocado
para a defesa dos tribunais superiores, das urnas eletrônicas e
da legitimidade dos resultados
das eleições, que serão proclamados pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).
Entre os organizadores do
evento estão professores e exalunos da faculdade, juízes como Ricardo Castro Nascimento
e organizações da sociedade civil como o grupo Prerrogativas,
que reúne advogados e juristas
como Celso Antônio Bandeira
de Mello, Marco Aurélio de Carvalho, Pedro Serrano, Carol Proner e Alberto Toron.

Justiça barra saltos de
paraquedas em áreas
urbanas de Boituva
A juíza Ana Cristina Paz Neri
Vignola, em decisão liminar na
sexta-feira passada, proibiu
novos lançamentos de paraquedistas e voos em áreas urbanas de Boituva, no interior
de São Paulo. A medida foi tomada depois da morte de um
aluno de paraquedismo que
caiu sobre a cobertura de uma
casa no bairro Cidade Jardim,
na última terça-feira. Cabe recurso, e a escola Wow Paraquedismo já recorreu da liminar.
A vítima é o empresário Andrius Jamaico Pantaleao, 38,
morador de Diadema, na região metropolitana de São
Paulo. Durante o voo, nem o
paraquedas principal nem o
reserva abriram.
Segundo trecho da decisão, há indícios nos autos de
que os alunos de paraquedismo são liberados para o salto,
inclusive sobre áreas urbanas, por isso, proibiu liminarmente todas as escolas de fazerem o lançamento de paraquedistas, bem como voos em
áreas urbanas da cidade de
Boituva. Em caso de descumprimento a multa diária é de
R$ 50 mil.
"(...) para que se evite que
pessoas, coisas, objetos e
aviões caiam, literalmente, sobre a cabeça e residência dos
munícipes, protegendo-se,
dessa forma, a salubridade dos
cidadãos boituvenses, ofertando-se mais segurança a todos",
escreveu a juíza na decisão.
Além disso, a juíza Ana
Cristina Paz Neri Vignola suspendeu todas as atividades da
escola Wow Paraquedismo, da
qual Pantaleao era aluno, até a
conclusão do laudo pericial
que pode determinar as causas do não funcionamento dos
paraquedas que causou a
morte do empresário.
A juíza, que é de Porto Feliz
e acumula a 2ª Vara de Boituva, também solicitou que o
responsável técnico do Centro
Nacional de Paraquedismo esclareça e comprove documentalmente a área de salto permitida para o Centro Nacional
de Paraquedismo em Boituva,

esclarecendo se o salto do empresário foi realizado dentro
da respectiva área.
"Além disso, considerando
a gravidade do fato sob apuração, informe se é possível e se
há interesse na alteração da
referida área, por iniciativa do
próprio Centro Nacional de
Paraquedismo, a fim de que
seja alocada fora da região de
maior densidade populacional do Município de Boituva",
questionou a juíza. A Wow Paraquedismo disse que já foi
notificada da decisão judicial
e suspendeu as atividades.
"No entanto, o corpo jurídico da empresa já tomou as
medidas legais cabíveis, no
sentido de discutir a decisão
do magistrado de Boituva",
declarou a escola.
A reportagem tentou contato com o Centro Nacional de
Paraquedismo de Boituva via
rede social e telefone fixo, mas
não recebeu resposta.
O delegado Emerson Jesus
Martins disse que apura se
houve falha humana ou no
equipamento, que foi apreendido para perícia. "Também
precisamos saber porque ele
saltou em área urbana."
De acordo com a Wow Paraquedismo, Pantaleao havia
concluído o curso teórico e
realizado 45 minutos de treinamento em túnel de vento,
"sendo que o obrigatório é de
30 minutos".
OUTRAS MORTES
O empresário foi a quarta
vítima durante salto de paraquedas em Boituva neste ano.
A paraquedista Bruna Ploner, 33, morreu em um acidente no Centro Nacional de
Paraquedismo de Boituva, em
24 de abril. Ela filmava outro
paraquedista quando colidiu
contra o solo.
Em 11 de maio, dois paraquedistas morreram e outras
14 pessoas ficaram feridas após
o avião em que estavam atingir
uma torre de alta tensão e cair.
Um dos mortos foi André Luiz
Warwar, 53, e o outro foi o instrutor Wilson José Romão, 38.

C O V I D -19

Pessoas com mais de 30
a
podem tomar 4 dose
Pessoas com mais de 30
anos e que vivem na cidade de
São Paulo já podem tomar a
segunda dose adicional (ou
quarta dose) de vacina contra
a Covid-19. Poderão ser vacinadas as pessoas que receberam a primeira dose de reforço
(ou terceira dose) há, pelo menos, quatro meses.
Segundo a prefeitura de São
Paulo, a expectativa é vacinar
cerca de 514.689 moradores
da cidade que têm entre 30 e
34 anos.
"As doses de reforço são essenciais para proporcionar o aumento da quantidade de anticorpos no organismo. Isso reduz
a chance de um desfecho mais
grave em caso de Covid-19”, disse o secretário municipal da
Saúde, Luiz Carlos Zamarco.
“As pessoas que estão adequadamente vacinadas, com

duas doses e mais o reforço, e
que estão pegando Covid-19,
estão tendo formas leves. No
máximo, moderadas. Mas não
estão internadas, entubadas
ou morrendo. Isso é indiscutível. Isso ocorre no mundo inteiro”, disse a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Mônica Levi,
que destacou a importância
de se tomar as doses de reforço em entrevista à Agência
Brasil.
Para a imunização das pessoas com idade acima dos 30
anos, todas as 470 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além dos
três Centros de Saúde, os dois
megapostos e os 17 Serviços de
Atenção Especializada da capital paulista estarão abertos. O
funcionamento e os endereços
das unidades podem ser consultados no site Vacina Sampa.

Nota
ALA DA UNIÃO BRASIL VÊ TENTATIVA DE
INTERFERÊNCIA DE DORIA NA ESCOLHA DE VICE
Integrantes da União Brasil afirmam que o ex-governador
de São Paulo João Doria (PSDB) tem tentado interferir na
indicação do vice do atual titular do cargo, Rodrigo Garcia
(PSDB), posto reivindicado também pelo MDB. Doria tentou
por muito tempo emplacar o ex-ministro Henrique Meirelles
no posto, sem sucesso. O nome de Meirelles, hoje na
União Brasil, ainda é muito associado ao MDB, partido
pelo qual ele se lançou candidato à Presidência em 2018.
Membros da legenda, no entanto, avaliam que o exgovernador de SP não teria força política para fazer valer
sua vontade.
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Ao menos 20 pessoas
denunciam cirurgião
Bolívar Guerrero Silva
Ao menos 20 pessoas já
procuraram a Delegacia de
Atendimento à Mulher de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para fazer denúncias
contra o cirurgião plástico
equatoriano Bolívar Guerrero
Silva, segundo a delegada responsável pelas investigações,
Fernanda Fernandes.
O médico está preso desde
o dia 18 por cárcere privado
após uma de suas pacientes,
Daiana Chaves Cavalcanti, 36,
não ter sido liberada do Hospital Santa Branca, do qual
Guerrero é sócio.
A mulher foi resgatada pela
polícia depois que sua barriga
necrosou após procedimento
estético feito pelo cirurgião.
Procurada, a defesa do médico disse que não poderia comentar os casos que chegaram
à delegacia porque ainda não
teve acesso aos relatos.
Pacientes que procuraram
a delegacia afirmaram que ficaram deformadas e com sequelas após terem sido operadas por Guerrero.
Agora sua defesa pretende
entrar com uma representação judicial contra a paciente
Daiana Cavalcanti.
O advogado Darlan Renato,
que defende o cirurgião, afirma que não houve cárcere privado porque a paciente nunca
foi impedida de sair, desde
que assinasse um termo de
responsabilidade.
Daiana realizou uma abdominoplastia em março e retornou outras duas vezes ao Hospital Santa Branca após sentir
dores no pós-operatório.
Ela voltou a ser internada
no hospital no início de julho e
permaneceu contra a própria
vontade, segundo a família,
porque Bolívar não a liberava.
Enquanto isso, feridas não cicatrizadas foram se agravando, a ponto de necrosar.
Ela foi transferida na última
quinta para o Hospital Federal
de Bonsucesso, zona norte do
Rio, onde ainda permanece
internada.
"A gente entende que não
houve cárcere porque ela nunca foi impedida de sair. Em determinado momento ela passou a insistir em uma alta. O
Bolívar disse para ela assinar o
termo de responsabilidade,
ela não assinou, e então ele
entendeu, clinicamente, que
ela não poderia ter alta", diz o
advogado.
Bolívar foi preso em caráter
provisório, por um prazo de
cinco dias, que a Justiça prorrogou por mais cinco. A defesa
entrou com pedido para que a
prisão provisória não se converta em preventiva.
"Responsabilizar um médico de 32 anos de profissão,
com milhares de cirurgias, por
uma atitude absolutamente irresponsável da paciente será

digno de uma representação
contra ela. Primeiro, obviamente, nosso principal objetivo é a liberdade do médico.
Mas já estamos verificando,
trabalhando e pensando em
que tipos nós vamos classificar
a atitude dessa moça", afirma
o advogado. "O médico quer
voltar ao seu labor e tem uma
fila de pessoas para atender."
Nas redes sociais, a equipe
médica de Bolívar mantém a
conta do médico ativa, com
publicações em defesa do cirurgião. Em um texto publicado no Instagram, o perfil responsabiliza a própria paciente
pelas complicações no pósoperatório. "Ela fez vários vídeos no Tik Tok, não teve repouso adequado e com isso os
pontos se abriram", escreveu a
equipe, que na sequência publicou vídeos dela.
A defesa de Daiana Cavalcanti entrou na Justiça com
um pedido de reparação por
danos morais no valor de R$
200 mil contra o Hospital Santa Branca e contra Bolívar.
O advogado Ornélio Mota
afirma que a cliente correu risco de vida na última semana,
quando o hospital dificultou a
realização da transferência
para outra unidade de saúde,
solicitado por Daiana. O advogado afirma que ela só deu entrada no Hospital Federal de
Bonsucesso após a unidade
oferecer uma vaga.
A mulher passou por um
procedimento cirúrgico no último sábado para reparar os
pontos na barriga que estavam em processo de necrose.
A reportagem teve acesso a
um áudio do marido da paciente no qual ele afirma que
Daiana está mais animada,
conversa melhor e e já sente
fome, diferentemente da semana anterior.
"Fizemos uma emenda inicial na ação de tutela, pedindo
reparação por dano moral de
R$ 200 mil por transtorno.
Pensamos também em indenização por dano material,
por conta dos possíveis medicamentos que ela venha a precisar", afirma Ornélio Mota.
Em nota, o Cremerj (Conselho Regional de Medicina
do Estado do Rio de Janeiro)
afirmou que ainda não concluiu a sindicância aberta para apurar os fatos e que o profissional já foi punido anteriormente pelo conselho com
a suspensão do exercício profissional por 30 dias. Consta
também, no nome do cirurgião, um processo ético.
O Hospital Santa Branca
disse, em nota, que as alegações de Daiana são "inverídicas", que "jamais houve qualquer tentativa de mantê-la
em nosso estabelecimento
contra a sua vontade" e que "a
paciente teve prestado pelo
hospital todos os cuidados
devidos".

FORÇA-TAREFA

Ação que mira motos
sem placas autua 80% de
condutores abordados
Na primeira semana da forçatarefa para combater a circulação de motocicletas sem placa
no Rio de Janeiro, 2.127 condutores foram abordados. Destes,
1.718 acabaram multados.
Pouco mais da metade das
autuações acabaram em
apreensão: 36 veículos e 377
motocicletas foram removidas
(116 com irregularidades em
placas) e mais 495 veículos foram encaminhados aos postos
do Departamento Estadual de
Trânsito (Detran-RJ) para resolver irregularidades. A carteira
nacional de habilitação (CNH)
de 23 condutores foi recolhida.
O balanço foi divulgado ontem
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INVERNO: Sol com poucas nuvens. Não chove. Manhã

pelo Detran-RJ. A operação começou na segunda-feira anterior, com o objetivo prioritário
de fiscalizar não apenas motocicletas, mas qualquer veículo
com suspeita de irregularidade.
Além de buscar infrações de
trânsito, a ação visa detectar veículos roubados ou que poderiam ser usados em crimes.
Segundo o Detran-RJ, as principais infrações registradas foram falta de placas e de registro,
lacre violado, placas em desacordo com a regulamentação,
mau estado de conservação, falta de licenciamento, falta de carteira de habilitação e alterações
nos canos de descarga.

Portugal investiga brasileiros
por auxílio à imigração ilegal
GIULIANA
MIRANDA/FOLHAPRESS

A

utoridades de Portugal
abriram uma investigação para apurar a
atuação de ao menos 22 influenciadores digitais brasileiros por
condutas que vão do auxílio à
imigração ilegal à aplicação de
golpes em interessados em morar no país europeu. O inquérito
foi revelado pelo jornal Expresso.
Responsável por imigração
em Portugal, o SEF (Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras) diz
apurar "casos de auxílio à imigração ilegal e de associação
para auxílio à imigração ilegal",
em que os suspeitos atuam sobretudo na internet. O órgão
não informa publicamente a
nacionalidade e a profissão dos
investigados.
Com o aumento do interesse
por Portugal -a comunidade
brasileira aumentou mais de
150% em seis anos-, multiplicam-se também os perfis sobre
imigração no Instagram, no
YouTube e, mais recentemente,

no TikTok. Quem pesquisa sobre como morar no país se depara com artimanhas para driblar agentes de imigração e entrar como turista, embora o objetivo seja permanecer de modo
irregular para trabalhar.
Ainda que esse tenha sido
tradicionalmente o caminho
mais popular para a maior parte
dos imigrantes brasileiros, que
depois buscam a regularização,
o processo é lento e burocrático.
Com o aumento da população
estrangeira no país, os pleitos
têm levado mais de dois anos
para serem concluídos.
No período em que permanecem sem a documentação adequada, os estrangeiros estão
ainda mais vulneráveis social e
economicamente. Nos últimos
anos, o SEF desmantelou diversas quadrilhas especializadas
em explorar o trabalho de migrantes. Muitos influenciadores
brasileiros também têm se dedicado ao lucrativo nicho das "assessorias migratórias". Embora
haja muitos profissionais idôneos, o segmento está repleto de

pessoas que atuam sem a devida
capacitação ou autorização.
Grupos de apoio a brasileiros
nas redes sociais abrigam vários
relatos de pessoas ludibriadas
por golpistas na hora de alugar
apartamentos ou de realizar
agendamentos junto aos serviços migratórios.
Entidades que trabalham
com o auxílio à comunidade brasileira em Portugal chamam a
atenção para a divulgação de informações desatualizadas sobre
o custo de vida nas cidades portuguesas, sobretudo quanto aos
gastos com moradia e alimentação, cujos valores vêm numa trajetória acentuada de alta.
Para tentar combater a desinformação, a Casa do Brasil de
Lisboa, ONG que auxilia brasileiros em Portugal, criou uma
série de sessões virtuais com especialistas. Os webinars são gratuitos e abordam temas como
legislação trabalhista, acesso à
saúde pública e questões práticas sobre documentação.
Na semana passada, o Parlamento de Portugal aprovou a

EUA

CANADÁ

Papa pede desculpas por
genocídio contra indígenas
Após anos de reiteradas solicitações de lideranças do Canadá, o Papa Francisco realizou
ontem um pedido de desculpas
aos povos indígenas do país pelo
papel da igreja na manutenção
de internatos onde foram registrados casos de violência contra
crianças.
O líder da Igreja Católica pediu perdão e disse estar envergonhado. "Sabemos como a política de assimilação, que incluía
essas escolas, foi nefasta", afirmou Francisco a uma plateia repleta de representantes indígenas na província de Alberta. Por
mais de uma vez, foi aplaudido.
O argentino teceu críticas à
colonização. "Quando os colonos aqui chegaram, houve a
oportunidade de um encontro
frutífero, mas isso não foi o que
sucedeu. Línguas e culturas indígenas foram suprimidas;
crianças foram expostas a abusos físicos, verbais, psicológicos
e espirituais."
O pontífice já havia formalizado o pedido de desculpas em
abril deste ano, mas à distância.
Agora, a despeito de problemas
de saúde, ele está no país para
uma visita oficial que deve durar
seis dias.

criação de novos vistos de trabalho que facilitam a imigração de
cidadãos brasileiros. Segundo
especialistas, a tendência é que
o movimento desperte ainda
mais o interesse pelo país europeu. A principal mudança é a
criação de uma autorização especial para quem busca emprego no território luso. Outra novidade é a permissão voltada a nômades digitais e a profissionais
que trabalham de forma remota
para outros países.
O texto ainda precisa ser
chancelado pelo presidente
Marcelo Rebelo de Sousa antes
de entrar em vigor, mas já vem
causando furor nos perfis dedicados à imigração. Segundo as
informações mais atualizadas
do SEF, referentes a 2021, há
204.694 brasileiros legalmente
residentes em Portugal. O número real, porém, é bem maior,
uma vez que esses dados não incluem quem tem dupla cidadania de Portugal ou de outro país
da União Europeia. Tampouco
entram na conta aqueles em situação migratória irregular.

As instituições foram projetadas para apagar a cultura indígena e separaram à força ao menos
150 mil crianças de suas famílias
para assimilá-las aos costumes
ocidentais de 1880 a 1990. A Comissão Nacional criada para investigar o caso o descreveu como genocídio cultural.
O caso ganhou projeção
quando, no ano passado, uma
vala comum com 215 corpos de
crianças foi encontrada na província da Colúmbia Britânica.
Tratava-se da Escola Residencial
Kamloops, que funcionou de
1890 até os anos 1970, sob o comando da igreja e do governo.
O governo do Canadá pediu
desculpas às comunidades indígenas há 14 anos por essa prática
e pagou bilhões de dólares em
indenizações a ex-alunos. A igreja administrava de 60% a 70%
das 130 instituições por meio de
contratos com o governo. Durante anos, porém, o Vaticano silenciou sobre a reivindicação de
um pedido de desculpas.
Francisco também pediu desculpas por isso. "Muitos cristãos
adotaram uma mentalidade colonialista das potências que
oprimiram os povos indígenas;
peço perdão pelo modo com que

membros da igreja cooperaram,
com indiferença, com esse projeto de destruição cultural."
E seguiu: "Sei que as desculpas não são um ponto de chegada, mas sim o primeiro passo do
ponto de partida que nunca será suficiente; nunca serão poucas as ações para criar uma cultura capaz de evitar que essas
situações não se repitam e não
encontrem mais espaço na sociedade".
O ativista indígena Phil Fontaine, 77, que dirigiu a Assembleia das Primeiras Nações do
Canadá, disse que a ação de
Francisco ajuda a varrer dúvidas
sobre a igreja. "Para que as coisas voltem a funcionar, temos de
ser capazes de perdoar", afirmou
ao jornal The New York Times.
"E isso significa fazer as pazes
com a igreja."
Phil foi um dos primeiros líderes indígenas a relatar publicamente o abuso que sofreu em
escolas católicas quando criança. Há 32 anos, ele concedeu
uma entrevista à rede CBC na
qual contou as violências, incentivando outros indígenas a relatarem o que haviam sofrido.

Grupo nazista
faz passeata
em evento
conservador
Um grupo de manifestantes nazistas fez uma passeata
no último sábado durante
um evento do grupo conservador "Turning Point" na cidade de Tampa, Flórida, nos
Estados Unidos. A manifestação provocou uma série de
repúdios públicos, incluindo
do próprio grupo apoiador
do ex-presidente Donald
Trump. As informações são
do portal estadunidense
"Tampa Bay Times".
O Turning Point é um grupo voltado principalmente a
jovens que busca alinhá-los a
um ativismo político dos valores e ideias do que entendem por conservadorismo. É
atuante desde 2012, criado
pelo radialista Charlie Kirk e
que incentiva a atuação desses jovens nas escolas e universidades. A convenção do
último final de semana
atraiu, por exemplo, por volta
de 5 mil jovens.
Trump e outros republicanos estavam presentes também.

