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IPCA-15

Prévia da inflação oficial recua para 0,13%
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15
(IPCA-15), a prévia da inflação oficial, ficou em 0,13% em
julho. A taxa é menor que as de junho deste ano (0,69%) e
de julho de 2021 (0,72%). O Instituto Brasileiro de Geogra-

FUNDO

DE

GARANTIA

fia e Estatística (IBGE) informou ontem, no Rio de Janeiro,
que essa é a menor taxa mensal do IPCA-15 desde junho de
2020 (0,02%). O indicador acumula inflação de 5,79% no
ano e de 11,39% em 12 meses. O maior impacto da prévia

da inflação em julho veio do grupo alimentação e bebidas,
com alta de preços de 1,16% no período, acima do 0,25% da
prévia de junho. Entre os alimentos que mais colaboraram
com a alta de preços está o leite longa vida. PÁGINA 2
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MARCELO CAMARGO/ABRASIL

FMI melhora projeção para
crescimento do PIB do Brasil
O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou de forma expressiva a estimativa para o crescimento da atividade brasileira,
neste ano, apesar das dificuldades enfrentadas pela economia global. Entretanto, passou a ver desempenho mais fraco em 2023. Na
revisão das estimativas em seu relatório Perspectiva Econômica

Global, divulgado ontem, o FMI passou a estimar o crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil neste ano em 1,7%, bem acima da taxa de 0,8% calculada em abril. Para 2023, o relatório do
FMI indica que a expansão da atividade será de 1,1%, 0,3 ponto
percentual a menos do que o previsto em abril. PÁGINA 2

ELEIÇÕES

Caixa credita
mais de R$ 13
bi em lucros
do FGTS
A Caixa anunciou ontem a
conclusão do processamento da
distribuição de R$ 13,2 bilhões
do resultado de 2021 do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Com o crédito dos valores, as contas de FGTS contempladas alcançaram rentabilidade de 5,83% ao ano, índice
que corresponde a quase o dobro da correção da poupança
em 2021, que foi de 2,99%. A distribuição do lucro do FGTS é
uma medida legal que tem como
objetivo o incremento da rentabilidade das contas de FGTS do
trabalhador, por meio da distribuição de parte do resultado positivo auferido pelo Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço,
além da remuneração mensal
realizada por meio da aplicação
da Taxa Referencial (TR) mais
3% ao ano. O resultado do fundo
é decorrente do retorno de suas
aplicações e investimentos em
habitação, saneamento, infraestrutura e saúde, fruto da governança do Conselho Curador do
FGTS e atuação da Caixa como
Agente Operador. Na distribuição do lucros anunciada ontem,
receberam o crédito 106,7 milhões de trabalhadores que tinham conta de FGTS com saldo
em 31/12/2021. Quanto maior o
saldo da conta vinculada ao
FGTS, mais o trabalhador tem a
receber. Para saber a parcela do
lucro que será depositada, o trabalhador deve multiplicar o saldo de cada conta em seu nome
em 31 de dezembro do ano passado por 0,02748761.

YOUTUBE

Em recado a
Bolsonaro, Fachin
diz que TSE
'não se omitirá'
O ministro Edson Fachin (foto), presidente do TSE, afirmou ontem
que a Corte "não se omitirá" durante o pleito e, sem mencionar o presidente Jair Bolsonaro, disse que a sociedade não tolera "negacionismo
eleitoral" e ataques às urnas. A declaração foi feita a juristas que se encontraram com o ministro ontem à tarde -a quem Fachin agradeceu a
visita e disse que o TSE está preparado para as eleições. "Realizaremos
eleições e os eleitos serão diplomados. O calendário eleitoral está em
dia. A regra está dada. O TSE não se omitirá. A justiça eleitoral de todo o
País não cruzará os braços. O TSE não está só, porquanto a sociedade
não tolera o negacionismo eleitoral", disse Fachin. O ministro afirmou
ainda que o ataque infundado a urnas eletrônicas é um "ataque ao voto
dos mais pobres" e tem sido usado como "pretexto para brandir cólera".
"Amarrada à Constituição e à institucionalidade, qual Ulisses de Homero, a Justiça eleitoral não se fascina pelo canto das sereias do autoritarismo, não se abala às ameaças e intimidações", disse Fachin. "Não toleraremos violência eleitoral, subtipo da violência política. A Justiça Eleitoral
não medirá esforços para agir, a fim de coibir a violência como arma política e enfrentar a desinformação como prática do caos". PÁGINA 3

PANORAMA

Desnutrição de crianças aumenta no Brasil
A desnutrição entre crianças de 0 a 19 anos cresceu, no Brasil, entre os anos de 2015 e 2021, afetando de forma mais grave os meninos
negros. De acordo com o Panorama da Obesidade de Crianças e
Adolescentes, divulgado ontem, pelo Instituto Desiderata, há um
crescimento da fome nos últimos anos, levando à desnutrição em todos os grupos etários, de 0 a 19 anos de idade. De acordo com o levantamento, o índice de desnutrição caiu de 5,2%, em 2015, para

4,8%, em 2018, aumentando a partir daquele ano em todos os grupos
etários acompanhados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2019,
essa taxa subiu para 5,6%, atingindo 5,3%, em 2021. A desnutrição
entre meninos negros (pretos e pardos), entretanto, foi dois pontos
percentuais acima do valor observado entre meninos brancos, ampliando a diferença a partir de 2018. O ápice foi observado em 2019
(7,5%). Em 2020, o percentual foi 7,2% e, em 2021, 7,4%. PÁGINA 2
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TR (prefixada)
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R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
13,25% 0,89
OURO
0,66% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,4144

0,59% (jun.) EURO turismo
0,67% (jun.) Compra: 5,4641
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 26/jul Compra: 5,3602
DÓLAR comercial
R$ 293,00 Compra: 5,3486
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Venda: 5,3608
Venda: 5,3492
Venda: 5,5558
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Dólar cai para R$ 5,34
na véspera de decisão
sobre juros nos EUA
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL
Na véspera da decisão do
Federal Reserve (Fed, Banco
Central norte-americano) sobre os juros nos Estados Unidos, o dólar caiu pelo segundo
dia seguido. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa)
iniciou o dia em alta, mas terminou em baixa, motivada pela queda nas bolsas norteamericanas e pela realização
de lucros, quando investidores vendem ações para embolsar lucros recentes.
O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,349,
com recuo de R$ 0,021 (0,38%). A cotação teve um dia
volátil, alternando altas e baixas ao longo da sessão, mas
firmou a tendência de queda
perto do fim das negociações.
Com o desempenho de ontem, o dólar acumula alta de
2,18% em julho e queda de
4,07% em 2022.
O dia também foi de volatilidade no mercado de ações. O
Índice Bovespa (Ibovespa), fe-

chou o dia aos 99.772 pontos,
com recuo de 0,5%. Na segunda-feira, o indicador tinha fechado acima de 100 mil pontos
pela primeira vez em três semanas, o que estimulou os investidores a venderem ações para
embolsar ganhos após as altas
dos últimos dias. Dos últimos
oito pregões, a Bolsa só caiu ontem e na última sexta-feira.
O mercado financeiro global está à espera da reunião do
Fed, que começou ontem e
acaba hoje. O Banco Central
dos Estados Unidos deverá aumentar os juros básicos em
0,75 ponto percentual para segurar a inflação, que está no
maior nível nos últimos 41
anos no país.
A expectativa de que a economia norte-americana entre
em recessão levou o dólar cair
nos últimos dias. Isso porque
os investidores passaram a
acreditar que o Fed começará
a reduzir os juros em 2023, o
que empurraria para baixo a
cotação da moeda norte-americana no mercado futuro.

CAIXA

MPT abre inquérito
para apurar acusações
contra Guimarães
O Ministério Público do
Trabalho (MPT) abriu inquérito para investigar as acusações
de assédio moral e sexual feitas ao ex-presidente da Caixa
Pedro Guimarães, que pediu
demissão do cargo no mês
passado após o surgimento
das primeiras denúncias.
O caso era acompanhado
pelo MPT por meio de um procedimento preliminar. Na segunda-feira passada, uma

portaria assinada pelo procurador do trabalho Paulo Neto
transformou a apuração em
inquérito civil para aprofundamento do caso.
No comando da instituição
desde janeiro de 2019, Guimarães pediu demissão após um
site de notícias publicar, no
dia 28 de junho, denúncias de
funcionárias de carreira da
Caixa que o acusavam de assédio sexual e moral.

CRIANÇAS

Desnutrição
aumenta no Brasil
A desnutrição entre crianças
de 0 a 19 anos cresceu, no Brasil,
entre os anos de 2015 e 2021, afetando de forma mais grave os
meninos negros. De acordo com
o Panorama da Obesidade de
Crianças e Adolescentes, divulgado ontem, pelo Instituto Desiderata, há um crescimento da fome nos últimos anos, levando à
desnutrição em todos os grupos
etários, de 0 a 19 anos de idade.
De acordo com o levantamento, o índice de desnutrição
caiu de 5,2%, em 2015, para
4,8%, em 2018, aumentando a
partir daquele ano em todos os
grupos etários acompanhados
pelo Sistema Único de Saúde
(SUS). Em 2019, essa taxa subiu
para 5,6%, atingindo 5,3%, em
2021. A desnutrição entre meninos negros (pretos e pardos), entretanto, foi dois pontos percentuais acima do valor observado
entre meninos brancos, ampliando a diferença a partir de
2018. O ápice foi observado em
2019 (7,5%). Em 2020, o percentual foi 7,2% e, em 2021, 7,4%.
Já entre os meninos brancos,

a curva foi inversa, com redução
do percentual da desnutrição a
partir de 2019, quanto atingiu
5,1%, passando para 5%, em
2020, e para 4,9%, em 2021.
“Os meninos negros estão
sendo mais afetados pela fome,
pela desnutrição. A gente pode
atribuir isso à desigualdade racial e de renda no Brasil. A gente
sabe que a população negra ocupa as camadas mais pobres da
sociedade, em detrimento da
população branca, que ocupa
outros grupos, como a classe
média e classes mais altas”,
apontou o gestor de Projetos de
Obesidade Infantil do Instituto
Desiderata, Raphael Barreto,
doutorando em saúde pública
pela Fiocruz.
Elaborado a partir de dados
do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN)
do Ministério da Saúde, gerados
pelas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS), o Panorama
mostra aumento da insegurança
alimentar de 2015 a 2021, aumentando as incidências de desnutrição e de obesidade.

FMI melhora projeção para
crescimento do PIB do Brasil
O

Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou de forma expressiva a estimativa para o crescimento da atividade brasileira,
neste ano, apesar das dificuldades enfrentadas pela economia
global. Entretanto, passou a ver
desempenho mais fraco em 2023.
Na revisão das estimativas
em seu relatório Perspectiva
Econômica Global, divulgado
ontem, o FMI passou a estimar o
crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) do Brasil neste ano
em 1,7%, bem acima da taxa de
0,8% calculada em abril.
Para 2023, o relatório do FMI
indica que a expansão da atividade será de 1,1%, 0,3 ponto
percentual a menos do que o
previsto em abril.

A estimativa do FMI, no entanto, ainda está um pouco
abaixo da do governo, que calcula que o PIB brasileiro deve
crescer 2%, neste ano. A previsão do Ministério da Economia
para 2023 é de 2,5%.
A melhora do cenário para o
Brasil ajudou a impulsionar a
projeção para o crescimento da
América Latina e Caribe, com o
FMI vendo agora aumento do
PIB da região de 3% este ano, 0,5
ponto a mais do que no relatório
anterior.
Mas da mesma forma, a estimativa para a América Latina e
Caribe no ano que vem piorou
em 0,5 ponto, para 2%.
ECONOMIA MUNDIAL
De acordo com as previsões

do FMI, o crescimento do PIB
global desacelerará para 3,2%
em 2022, ante uma previsão de
3,6%, divulgada em abril.
O crescimento mundial se recuperou em 2021 para 6,1% depois que a pandemia da covid19 esmagou a produção global
em 2020 com contração de 3,1%.
"A perspectiva piorou significativamente desde abril. O
mundo poderá em breve estar à
beira de uma recessão global,
apenas dois anos após a última",
disse o economista-chefe do
FMI, Pierre-Olivier Gourinchas,
em comunicado.
Entre os motivos que levaram
o FMI a reduzir a projeção para
o PIB mundial em 2022 em 0,4
ponto estão a inflação mais elevada em todo o mundo, desace-

leração mais forte do que o esperado na China devido a novos
surtos de covid-19 e repercussões negativas da guerra na
Ucrânia.
Para a China, o fundo cortou
as perspectivas de crescimento
em 1,1 ponto para 2022 e em 0,5
ponto para 2023, indo respectivamente a 3,3% e 4,6%.
"Os riscos para o cenário são
predominantemente negativos.
A guerra na Ucrânia pode levar
a uma interrupção repentina
das importações de gás da Rússia pela Europa; pode ser mais
difícil reduzir a inflação do que
o esperado se os mercados de
trabalhos estiverem mais apertados ou se as expectativas de
inflação desancorarem", destacou o FMI

IPCA-15

Prévia da inflação oficial
recua para 0,13% em julho
VITOR ABDALA/ABRASIL
O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), a prévia da inflação oficial, ficou em 0,13% em julho. A
taxa é menor que as de junho
deste ano (0,69%) e de julho de
2021 (0,72%).
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou ontem, no Rio de Janeiro,
que essa é a menor taxa mensal
do IPCA-15 desde junho de 2020
(0,02%). O indicador acumula

inflação de 5,79% no ano e de
11,39% em 12 meses.
O maior impacto da prévia
da inflação em julho veio do
grupo alimentação e bebidas,
com alta de preços de 1,16% no
período, acima do 0,25% da prévia de junho.
Entre os alimentos que mais
colaboraram com a alta de preços está o leite longa vida, que
subiu 22,27% no período. Derivados do leite também tiveram
inflação: requeijão (4,74%),
manteiga (4,25%) e queijo

(3,22%). Outros produtos com
destaque foram as frutas
(4,03%), feijão-carioca (4,25%) e
pão francês (1,47%).
DEFLAÇÃO
Os transportes foram os gastos que mais contribuíram para
conter a prévia da inflação em
julho. Eles registraram deflação
(queda de preços) de 1,08% no
período. Na prévia de junho, o
grupo havia registrado inflação
de 0,84%.
O resultado em julho foi in-

fluenciado pelas quedas de preços dos combustíveis (-4,88%),
em especial a gasolina (-5,01%)
e o etanol (-8,16%). Ao mesmo
tempo, as passagens aéreas subiram 8,13%.
Os demais grupos de despesas tiveram as seguintes variações de preços: vestuário
(1,39%), despesas pessoais
(0,79%), saúde e cuidados pessoais (0,71%), artigos de residência (0,39%), educação
(0,07%), comunicação (-0,05%)
e habitação (-0,78%).

INVESTIMENTO

Vendas do Tesouro Direto superam
resgates em R$ 1,53 bilhão em junho
LUCIANO
NASCIMENTO/FOLHAPRESS
No mês de junho, as vendas de
títulos do Tesouro Direto superaram os resgates em R$ 1,53 bilhão, segundo balanço divulgado
ontem pelo Tesouro Nacional.
Os investimentos no programa atingiram R$ 3,67 bilhões no
período, já os resgates totalizaram R$ 2,13 bilhões. As aplicações de até R$ 1 mil representaram 60,48% das operações de investimento no mês. O valor médio por operação foi de R$ 6.195.
Os títulos mais procurados

pelos investidores foram aqueles
corrigidos pela taxa básica de juros, a Selic (Tesouro Selic), que
corresponderam a 55,31% do total. Em junho, esses títulos somaram R$ 2,03 bilhões em vendas.
Os títulos vinculados à inflação, medida pelo IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), corresponderam a
31,76% das vendas, somando R$
1,16 bilhão.
Já os títulos prefixados, com
juros definidos no momento da
emissão, tiveram participação
de 12,92%, totalizando R$ 473,99
milhões em vendas.

Os títulos indexados à Selic
também lideraram nos resgates
antecipados, somando R$ 1,19
bilhão, o que representa 55,57%
do total de recompras.
Os títulos remunerados pelo
IPCA (Tesouro IPCA+, Tesouro
IPCA+ com Juros Semestrais e
Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais) totalizaram R$ 613,03
milhões, ficando com 28,72%
dos títulos.
Já os os prefixados fecharam
junho com R$ 335,32 milhões,
correspondendo a 15,71% das
recompras.
Quanto ao prazo, a maior

parcela de vendas se concentrou nos títulos com vencimento entre um e cinco anos, que alcançaram 76,48% do total. As
aplicações em títulos com vencimento acima de dez anos representaram 19,84%, enquanto
os títulos com vencimento de
cinco a dez anos corresponderam 3,68% do total.
De acordo com o Tesouro em
junho de 2022, o estoque do Tesouro Direto fechou em R$
94,07 bilhões, um aumento de
2,6% em relação ao mês anterior, quando ficou em R$ 91,69
bilhões.

FGV

Índice de confiança da construção
registra queda de 0,7 ponto em julho
VITOR ABDAL/ABRASIL
O Índice de Confiança da
Construção (ICST), da Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 0,7 ponto de junho para julho deste ano. A queda veio depois de uma alta de 1,2 ponto na
passagem de maio para junho.

Com o resultado, o ICST
atingiu 96,8 pontos, em uma
escala de zero a 200 pontos. Na
média móvel trimestral, o indicador também recuou (0,3
ponto).
A queda do índice em julho
foi provocada pela piora das
perspectivas para os próximos

meses, medidas pelo Índice de
Expectativas. A confiança dos
empresários da construção em
relação ao futuro recuou 2,3
pontos e caiu para 98,9 pontos,
voltando a ficar abaixo do nível
neutro (100 pontos), após três
meses.
Já o Índice de Situação Atual,

que mede a confiança em relação ao presente, subiu 0,9 ponto
e atingiu 94,8 pontos.
O Nível de Utilização da Capacidade (Nuci) da Construção
subiu 0,8 ponto percentual e
chegou a 77,9%, maior valor
desde dezembro de 2014
(78,4%).
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Sem citar Bolsonaro, Fachin
diz que TSE 'não se omitirá'
PAULO ROBERTO
NETTO/UOL/FOLHAPRESS

O

ministro Edson Fachin, presidente do
TSE (Tribunal Superior Eleitoral), afirmou ontem
que a Corte "não se omitirá" durante o pleito e, sem mencionar
o presidente Jair Bolsonaro (PL),
disse que a sociedade não tolera
"negacionismo eleitoral" e ataques às urnas.
A declaração foi feita a juristas que se encontraram com o
ministro ontem à tarde -a quem
Fachin agradeceu a visita e disse
que o TSE está preparado para
as eleições.
"Realizaremos eleições e os
eleitos serão diplomados. O calendário eleitoral está em dia. A
regra está dada. O TSE não se
omitirá. A justiça eleitoral de todo o País não cruzará os braços.
O TSE não está só, porquanto a
sociedade não tolera o negacio-

nismo eleitoral", disse Fachin.
O ministro afirmou ainda que
o ataque infundado a urnas eletrônicas é um "ataque ao voto
dos mais pobres" e tem sido usado como "pretexto para brandir
cólera".
"Amarrada à Constituição e à
institucionalidade, qual Ulisses
de Homero, a Justiça eleitoral
não se fascina pelo canto das sereias do autoritarismo, não se
abala às ameaças e intimidações", disse Fachin. "Não toleraremos violência eleitoral, subtipo da violência política. A Justiça Eleitoral não medirá esforços
para agir, a fim de coibir a violência como arma política e enfrentar a desinformação como
prática do caos".
A declaração foi feita uma semana depois de Bolsonaro convocar embaixadores ao Palácio
do Alvorada e reciclar mentiras
sobre o processo eleitoral. Na
ocasião, o presidente fez novos

ataques a Fachin e aos ministros
Roberto Barroso e Alexandre de
Moraes, respectivamente o antecessor e o sucessor de Fachin
no TSE.
"O que nós queremos? Paz e
tranquilidade. Agora: por que
um grupo de apenas três pessoas apenas (Fachin, Barroso e
Moraes), três pessoas, quer trazer estabilidade para o nosso
país?", questionou Bolsonaro.
Além de Fachin, os chefes
dos tribunais superiores em
Brasília também repudiaram o
discurso do presidente aos embaixadores. O presidente do
STF, ministro Luiz Fux, disse ter
"confiança total na higidez do
processo eleitoral e na integridade dos juízes que compõem o
TSE". Já presidente em exercício
do STJ (Superior Tribunal de
Justiça), Jorge Mussi, também
condenou as falas do presidente, afirmando que "jamais houve
evidência de fraude" nas urnas.

CONTRA VIOLÊNCIA
Na semana passada, Fachin
criou um grupo de trabalho para
o enfrentamento da violência
política durante as eleições. Em
ofício, o presidente do TSE afirmou ter recebido relatos de ataques contra políticos e partidos
políticos.
Os ofícios foram formulados
pelo Senado e pela Secretaria da
Mulher da Câmara. Segundo o
ministro, é preciso "assegurar o
pleno exercício dos direitos fundamentais" durante o pleito.
O grupo será formado por representantes de assessorias do
próprio TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais do Rio Grande
do Sul, Bahia, São Paulo, Pará e
Goiás.
Um relatório com os trabalhos desempenhados deverá ser
entregue em até 45 dias. A coordenação ficará com o corregedor-geral eleitoral, ministro
Mauro Campbell Marques.

USP

Carta pela democracia reúne de
ex-ministros do STF a banqueiros
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS
A "Carta às brasileiras e aos
brasileiros em defesa do Estado
democrático de Direito", que será
lançada em evento na Faculdade
de Direito da USP no dia 11 de
agosto, já reuniu a assinatura de
nove ministros eméritos do STF
(Supremo Tribunal Federal) e de
259 membros da magistratura.
Dos que já se aposentaram da
mais alta corte do país, assinam
Carlos Ayres Britto, Carlos Velloso, Celso de Mello, Cezar Peluso,
Ellen Gracie, Eros Grau, Marco
Aurélio Mello, Sepúlveda Pertence e Sydney Sanches.
Até a tarde de ontem, o documento somava 3.069 assinaturas.
Ele, agora, será aberto para receber novas inscrições, de forma

eletrônica, por meio do site "Estado de Direito Sempre!".
Considerada uma resposta às
ameaças golpistas do presidente
Jair Bolsonaro (PL), a carta nasceu a partir de um grupo de exalunos da Faculdade de Direito
da USP que pretendia homenagear os 45 anos da "Carta aos Brasileiros", lida na mesma instituição, no Largo de São Francisco,
em 1977.
"O professor Goffredo da Silva
Telles Junior, mestre de todos
nós, no território livre do Largo de
São Francisco, leu a Carta aos
Brasileiros, na qual denunciava a
ilegitimidade do então governo
militar e o estado de exceção em
que vivíamos", diz o documento.
Os ex-ministros José Carlos
Dias e José Gregori, os professores

José Afonso da Silva e Miguel Reale Júnior e os advogados Maria
Eugênia Raposo da Silva Telles e
Celso Mori são alguns dos nomes
que assinaram a carta de 1977 e
agora endossam a sua reedição
sob o governo Jair Bolsonaro.
O grupo de subscritos mais numeroso da nova carta é o da advocacia pública e privada, com 939
deles. Em seguida aparecem
membros da sociedade civil (582)
e prefessores de insitituições de
fora da USP (430).
A carta ainda reúne membros
do Ministério Público (250), da
Defensoria Pública (170), dos tribunais de contas (54), personalidades e empresários (208), além
de 582 signatários da sociedade
civil e de 151 docentes da Universidade de São Paulo.

O documento relembra a superação da ditadura militar
(1964-1985), a promulgação da
Constituição de 1988 e diz que,
de lá para cá, a democracia
amadureceu. Mas afirma que,
com as eleições deste ano, o
Brasil passa por um momento
de imenso perigo para a normalidade democrática e de risco às
instituições.
"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", diz a carta.

CORONAVÍRUS

Brasil registra 350 mortes por Covid
e mais de 39 mil casos em 24 horas
O Brasil registrou 350 mortes
por Covid-19 e 39.092 casos da
doença, ontem. Com isso, o país
chega 677.563 vidas perdidas e a
33.660.608 pessoas infectadas
pelo Sars-CoV-2 desde o início
da pandemia.
A média móvel de casos agora
é de 37.510, queda de 33% em relação ao dado de duas semanas
atrás. Já a média de mortes agora
é de 233 por dia, o que representa uma situação de estabilidade
(ou seja, sem variações superiores a 15% também em relação ao

dado de duas semanas antes).
Os dados do país, coletados
até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo,
UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e
divulgar os números relativos à
pandemia do coronavírus. As
informações são recolhidas pelo
consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.
Ao todo, 179.738.342 pessoas
receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina con-

tra a Covid no Brasil. Somadas
as doses únicas da vacina da
Janssen contra a Covid, já são
168.830.719 pessoas com as
duas doses ou com uma dose da
vacina da Janssen.
Assim, o país já tem 83,67%
da população com a 1ª dose e
78,59% dos brasileiros com as
duas doses ou uma dose da vacina da Janssen.
Até o momento, 100.326.139
pessoas já tomaram a terceira
dose e 21.507.609 a quarta.
O consórcio reúne também o

registro das doses de vacinas
aplicadas em crianças. A população de 5 a 11 anos parcialmente imunizada (com somente a
primeira dose de vacina recebida) é de 64,76%, totalizando
13.276.590. Na mesma faixa etária, 42,04% (8.617.510) recebeu a
segunda dose ou a dose única.
Mesmo quem recebeu as
duas doses ou uma dose da vacina da Janssen deve manter cuidados básicos, como uso de
máscara e distanciamento social, afirmam especialistas.

TUCANOS

Convenção do PSDB deve adiar
indicação do vice de Simone Tebet
A convenção da federação entre PSDB e Cidadania, hoje, deve
delegar à cúpula do partido a indicação do vice na chapa presidencial da senadora Simone Tebet
(MDB-MS). Na prática, a medida
dá tempo às legendas para definir
quem ocupará o posto, já que o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)
tem dado indicativos de que não
pretende participar da disputa. A
expectativa é de que o martelo seja
batido até sexta-feira.
Tasso tem mantido diálogo fre-

País/São Paulo

INVERNO: Sol com poucas nuvens.
Noite nublada, mas não chove.

quente com os presidentes do
MDB e PSDB, Baleia Rossi e Bruno
Araújo, além da própria Tebet, e
indicado dificuldades que a campanha enfrenta. A principal deficiência seria na comunicação, que
não conseguiria transmitir ao eleitor as qualidades da parlamentar.
Ontem, Tasso emitiu uma nota
na qual afirma ter sido o primeiro
a manifestar entusiasmo pela candidatura e a qualifica como "preparadíssima" e capaz de unir o
Brasil. "No entanto, a definição da

vice depende de uma série de conversas e entendimentos internos
de sentido político e eleitoral, em
que o propósito final será encontrar aquilo que seja o melhor para
a candidatura.
Qualquer que seja a decisão,
estarei do lado dela", diz. No último domingo, Tasso conversou
com o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) sobre o cenário
no Ceará e pediu apoio ao candidato petista ao governo do estado,
Elmano de Freitas. Interlocutores

de Simone, no entanto, criticam a
falta de envolvimento de Tasso na
campanha e afirmam que eventual desistência não seria surpresa. Afirmam ainda que Lula busca
esvaziar Simone ao procurar Tasso. Caso o senador não seja o indicado, a federação deve optar por
Eliziane Gama (Cidadania-MA),
que faria uma dobradinha feminina e poderia ajudar com a inserção no eleitorado nordestino.
PSDB e Cidadania se reuniram
ontem, mas segundo relatos, não
trataram da vice de Simone. No
encontro, trataram de situações
do diretório do Rio de Janeiro, onde César Maia (PSDB) articula ser
vice de Marcelo Freixo (PSB) e do
Distrito Federal, onde, por 13 votos a 6, o candidato será o senador
Izalci Lucas (PSDB).

Leilão de Cepacs
da Prefeitura arrecada
R$ 512 milhões
A Prefeitura de São Paulo
arrecadou R$ 512 milhões em
leilão de Cepacs (Certificados
de Potencial Adicional de
Construção) realizado ontem.
O valor é 41% acima do preço
inicial, segundo a administração municipal.
Os títulos negociados fazem parte da sexta rodada de
leilões no âmbito da Operação Urbana Consorciada
Água Espraiada e serão destinados a obras públicas e serviços nos distritos de Jabaquara, Campo Belo, Itaim Bibi,
Morumbi, Vila Andrade e
Santo Amaro. Está prevista a
construção de conjuntos habitacionais, além de obras de
infraestrutura urbana.
Os Cepacs funcionam como uma espécie de crédito para as construtoras erguerem
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empreendimentos acima de
um limite previsto em lei em
determinadas regiões da cidade. A contrapartida é usada
pela prefeitura para custear
obras de infraestrutura, entre
outras melhorias.
A ponte Octavio Frias de
Oliveira, mais conhecida como Estaiada, o viaduto Lino de
Moraes Leme e os prolongamentos das avenidas Jornalista Roberto Marinho e Doutor
Chucri Zaidan são exemplos
de obras viárias feitas a partir
do leilão de Cepacs da operação urbana Água Espraiada.
O leilão realizado ontem
havia sido barrado pelo TCM
(Tribunal de Contas do Município) em fevereiro deste ano
em decorrência de problemas
no edital, que foram solucionados, segundo a prefeitura.

DIAS SEM CHUVA

São Paulo vive seu
julho mais quente
BRUNO LUCCA/FOLHAPRESS
No mês de julho mais quente da história, cidade de São
Paulo está sem chuvas há 46
dias. Segundo CGE (Centro de
Gerenciamento de Emergências Climáticas, da prefeitura),
a situação deve mudar na próxima sexta-feira.
Este é o período mais longo
de estiagem desde 2012, quando, entre julho e setembro, a
cidade ficou 62 dias sem chuvas. Em 2022, a última chuva
registrada foi em 10 de junho.
De lá para cá, caiu no máximo
uma garoa, de 0,6 mm, no extremo sul da cidade.
Segundo dados do Inmet
(Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura média
da capital (25,9°C, medidos até
a última segunda, 25) é a mais
alta para um mês de julho desde 1943 -ano de início da medição- e está 3°C acima da média histórica para o mês.
Chuvas abaixo da média e
altas temperaturas já eram esperadas para este mês. Michael Pantera, meteorologista

do CGE, diz que uma massa
de ar quente e seco forma um
bloqueio atmosférico, o qual
dificulta a passagem de frentes frias que tenham força para mudar o clima. "Essa condição favorece dias com sol e
temperaturas em elevação, fenômeno conhecido como veranico, comum no inverno",
explica.
A situação, segundo previsão do CGE, deve mudar na
próxima sexta-feira, quando
uma frente fria chega à capital.
É esperada chuva moderada
ao longo de sexta e sábado, de
10 a 11 mm, e o calor deve dar
uma trégua aos paulistanos até
domingo.
Na sexta-feira, os termômetros devem registrar mínima
de 13°C e máxima de 23°C. A
expectativa é de mais frio para
sábado, com mínima de 10°C e
máxima de 19°C. No domingo,
a temperatura varia entre 11°C
e 21°C.
O calor e o tempo seco retornam já na segunda-feira,
quando o sol volta a aparecer e
a máxima deve ser de 24°C.

ENCHENTES

MP cobra prefeitura
por plano de riscos
O Ministério Público do Estado de São Paulo abriu um inquérito civil para acompanhar a elaboração do Plano Municipal de
Redução de Riscos (PMRR) de
deslizamentos de encostas, enchentes e desastres. A promotora
de Justiça Denise Cristina da Silva, na abertura do procedimento, determina que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) informe em
até 30 dias se o plano já foi elaborado, como determina o Plano
Diretor Estratégico de São Paulo.
Segundo ela, o inquérito é necessário "considerando que a
elaboração e a execução de plano de contingência e de obras de
segurança, procedendo às remoções necessárias nas áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto,
inundações ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos,
são deveres do Poder Público,
sendo fato notório que tal dever
não tem sido cumprido".
A manifestação da promotora
se deu a partir da provocação do
Gabinete da Cidade, uma iniciativa do PSB municipal. A líder comunitária Mayara Torres articulou com a representação com o
Laboratório de Gestão de Riscos
da UFABC (LabGRis), a Rede
Nossa São Paulo, o Youth Climate Leaders, o Movimento Moradia Missionária / Cidade Ademar

e o Movimento Sem Teto do
Centro. Eles afirmam que após
oito anos da existência do PMRR,
a prefeitura sequer concluiu a
primeira etapa para a elaboração
do plano, que seria a publicação
de um termo de referência para
contratar a empresa ou fundação
para a tarefa.
O grupo também procurou
informações, por meio da Lei de
Acesso à Informação, na Secretaria Municipal de Segurança Urbana, que afirmou realizar mapeamentos geológicos, mas não
ter "conhecimento técnico" para
responder se há um sistema de
monitoramento e alerta e quando será publicado o edital para a
contratação de quem fará o
PMRR.
Procurada, a prefeitura informou não ter sido comunicada
ainda da abertura do inquérito,
disse estar à disposição do Ministério Público e acrescentou que o
mapeamento das áreas de risco
geológico é atualizado constantemente pela Defesa Civil.
Declarou ainda que o termo
de referência para a contratação
da empresa que fará o plano,
com sugestões de medidas estruturais e não estruturais com base
em um diagnóstico de riscos, está em fase de revisão e será publicado ainda no segundo semestre
de 2022.
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O major da Polícia Militar
Bruno Chagas está sendo investigado após aparecer em
um vídeo agredindo uma funcionária que trabalhava em
seu apartamento, no bairro do
Recreio, na zona oeste do Rio
de Janeiro.
O caso está sendo investigado pela 42º DP (Recreio dos
Bandeirantes). De acordo com
a Polícia Civil, os agentes ouviram depoimentos de testemunhas na segunda-feira passada.
A polícia não soube informar o nome do advogado de
Chagas, e a reportagem não
conseguiu localizar o major.
A câmera de segurança do
elevador do condomínio onde
Chagas mora registrou a
agressão no último dia 18.
É possível ver o momento
em que Patrícia Peixoto entra
no elevador, às 10h17, e é confrontada pelo major, que aparenta discutir com a funcionária ao apontar o dedo para ela.
Minutos depois, o homem
chega a manter a vítima acuada no fundo do elevador, ainda com o dedo em riste. Quando ela percebe que ele está
muito próximo, ela o empurra
e é agredida com um tapa no
rosto. A reportagem não conseguiu ouvir a vítima nem o
advogado dela.
A Polícia Militar disse que
também teve acesso aos registros da agressão. A Corregedoria-Geral da corporação abriu
uma apuração interna para investigar a conduta do major.
Em entrevista à TV Globo
ontem, Patrícia Peixoto afirmou que não imaginou que
seria agredida pelo patrão. Ela
trabalhava na casa dele desde
janeiro, segundo ela, não tinha vínculo empregatício.
"Eu me sinto muito mal. E
me sinto mais mal vendo a
imagem do que no dia do
ocorrido (18 de julho), porque
eu não esperava essa agressão.
É um sentimento que não consigo explicar. Ele nunca foi
agressivo a esse ponto comigo
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Major é investigado
por agressão a
empregada doméstica
MARIANA
MOREIRA/FOLHAPRESS

INVERNO: Sol com poucas nuvens.
Manhã
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antes, tinha dias que acordava
de cara feia e eu o tratava como patrão sem muita conversa", disse Peixoto.
Segundo a faxineira, antes
de entrar no elevador, ela e o
major já haviam começado a
discutir. Ela havia se atrasado
20 minutos para chegar ao
apartamento, segundo ela, porque cuidava da filha doente na
noite anterior e perdeu a hora.
Peixoto contou que o major
havia criticado uma atualização de status que ela havia feito
no WhastApp, sobre empregadas domésticas, e ela tentou se
justificar. "Ele disse que eu não
deveria postar essas coisas, mas
muito agressivo, muito nervoso", disse ela, na entrevista.
Ainda segundo a funcionária, o major o tempo todo colocou o dedo em direção ao rosto dela, mesmo com pedidos
para que ele parasse com o
gesto, e que ainda foi "agredida com palavras".
Peixoto contou que o patrão pediu que ela se retirasse
do apartamento. Antes de sair,
a funcionária disse que pediu
a chave do carro dela, pois havia emprestado o automóvel
para o major. Neste momento,
ela relata que a esposa dele escondeu a chave.
"Ela (a esposa) escondeu a
chave, mas eu disse que eu só
ia sair quando ele me entregasse a chave. Então, ele pediu
para a esposa pegar e ele disse
que ia lá embaixo comigo tirar
as coisas que estão no carro.
'Entrega a chave para essa safada', foi me xingando de tudo
que é nome. Na hora que ele
saiu, eu fui junto para pegar as
coisas e ir embora. Foi quando
as agressões começaram", disse a empregada.
Ela disse que pediu a ele
para que se afastasse, mas ele
continuou as ameaças e deu
um tapa no rosto da vítima.
"Eu disse que ia dar parte
dele (prestar queixa na polícia), mas ele respondeu que
eu poderia fazer o que eu quisesse, porque não ia dar nada
para ele, porque ele era major
da PM", afirmou Peixoto.

VOLTA REDONDA

Surto de varíola dos macacos
pode ser interrompido
O

surto de varíola dos
macacos, que está se
espalhando rapidamente, pode ser interrompido,
disse uma autoridade da Organização Mundial de Saúde
(OMS) ontem.
"Neste momento, ainda
acreditamos que este surto de
varíola dos macacos pode ser
interrompido com estratégias
certas nos grupos certos, mas o
tempo está passando e todos

precisamos nos unir para que
isso aconteça", disse Rosamund
Lewis, líder técnica sobre varíola dos macacos da OMS, a repórteres.
O surto representa uma
emergência sanitária global, o
maior nível de alerta da OMS,
disse o diretor-geral da OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
no último sábado.
A classificação da OMS uma emergência sanitária pú-

blica de preocupação internacional - tem o objetivo de gerar
resposta internacional coordenada e pode liberar fundos para colaborar com o compartilhamento de vacinas e tratamentos.
Inicialmente identificado em
macacos, o vírus é transmitido
principalmente por contato próximo com uma pessoa infectada. Até este ano, a doença viral
raramente se disseminava fora

da África, onde é endêmica.
Mas relatos de alguns casos
no Reino Unido no começo de
maio sinalizaram que o surto
havia entrado na Europa.
Este ano, houve mais de 16
mil casos confirmados de varíola dos macacos em mais de
75 países. Lewis afirmou que o
número verdadeiro é provavelmente maior. Cinco mortes, todas na África, foram relatadas.

GUERRA

Rússia planeja exercícios militares
no leste a partir de 30 de agosto
A Rússia planeja realizar
exercícios militares estratégicos
a partir do próximo mês no leste do país, a milhares de quilômetros da guerra que trava na
Ucrânia, disse o Ministério da
Defesa russo.
Os exercícios de Vostok
ocorrerão entre 30 de agosto e 5
de setembro e incluirão contin-

gentes militares de outros países, disse o ministério, sem nomeá-los.
Os exercícios enviarão a
mensagem de que a Rússia,
apesar da custosa guerra de
cinco meses na Ucrânia, continua focada na defesa de seu território e capaz de manter os
"negócios como sempre" em

termos militares.
Para acentuar este ponto, o
ministério disse em comunicado: "Nós voltamos nossa atenção para o fato de que somente
parte das Forças Armadas da
Federação Russa estão envolvidas na operação militar especial (na Ucrânia), um número
que é suficiente para cumprir

todas as tarefas estabelecidas
pelo Comandante em Chefe Supremo."
O ministério acrescentou que
a Rússia não cancelou qualquer
atividades de treino ou cooperação internacional, e os exercícios serão abastecidos com todo
material, armamentos e equipamentos necessários.

GRÉCIA

Turista britânico é decapitado por
hélice de helicóptero ao tirar selfie
Um turista britânico foi decapitado pela hélice de um helicóptero que estava decolando,
enquanto tirava uma selfie. O
caso ocorreu na segunda-feira,
na Grécia.
Jack Fenton, 22, estava se
preparando para voltar ao Reino
Unido de uma viagem em Mykonos. Durante o passeio, ele parou para usar o celular e caminhou para trás das pás da cauda
do helicóptero, que ainda estavam em movimento.

Ele foi atingido na região do
pescoço e morreu instantaneamente, segundo o tabloide inglês Daily Star.
A emissora grega Open TV
apontou que Fenton estava distraído, tentando tirar uma selfie
com o celular quando o acidente aconteceu. O episódio envolveu um helicóptero Bell 407.
As autoridades estão investigando o caso. A imprensa local
informou que o piloto do helicóptero pode enfrentar acusa-

ções de homicídio culposo, se
for descoberto que os responsáveis pela aeronave permitiram que os passageiros saíssem antes que as pás do rotor
parassem.
A fatalidade aconteceu à vista de outros turistas no heliponto. No entanto, as autoridades afirmaram que os pais de
Fenton, que o acompanhavam
na viagem, estavam passeando
em outro helicóptero. Os turistas tinham como destino o

PF prende homem por
pornografia infantil
Brasil se solidariza com países

Aeroporto Internacional de
Atenas, para embarcar em um
jato particular de volta ao Reino Unido.
Em um comunicado, o porta-voz do Departamento de
Relações Exteriores do Reino
Unido (FCDO, na sigla em inglês) lamentou a morte de Jack
Fenton.
"Estamos apoiando a família
de um britânico que morreu na
Grécia e estamos em contato
com as autoridades locais".

EUROPA

VLADIMIR PLATONOW/ABRASIL
Uma operação da Polícia
Federal (PF) contra a pornografia infantil resultou na prisão de um homem, no município de Volta Redonda, interior
do Rio de Janeiro. A ação foi
deflagrada na manhã de ontem, batizada de Operação
Agostinus.
Segundo informações da
PF, foi cumprido um mandado
de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara Federal de Volta Redonda, na residência do
suspeito, localizada no bairro
de Santo Agostinho. Durante a
diligência, foi constatado que
o morador, de 48 anos, possuía
material com conteúdo porno-

gráfico infantil, resultando na
prisão em flagrante.
A medida cautelar foi requerida após, em monitoramento virtual de rotina realizado no ambiente cibernético, a
equipe de policiais federais
constatar que determinado
cliente de provedor de internet
havia feito o download e compartilhado centenas de arquivos com conteúdo pornográfico infantil.
Foram apreendidos computadores, aparelhos celulares e
diversas mídias. As penas para
os crimes de posse e compartilhamento de material com
conteúdo de pornografia infantil capitulados variam de 1
ano a 6 anos de prisão e multa.

Nota
PELO MENOS 25 MULHERES DENUNCIAM
CIRURGIÃO PLÁSTICO NO RJ POR ERRO MÉDICO
Pelo menos 25 mulheres já procuraram a Delegacia de
Atendimento à Mulher de Duque de Caxias, na Baixada
Fluminense, no Rio de Janeiro, para denunciar por erro médico o
cirurgião plástico equatoriano Bolívar Guerrero Silva, 63. Ele está
preso desde o dia 18, suspeito de manter uma paciente em
cárcere privado em um hospital. Responsável pela investigação, a
delegada Fernanda Fernandes confirmou que as denúncias foram
feitas por mulheres atendidas pelo cirurgião, porém não forneceu
detalhes a respeito dos casos. Pacientes que procuraram a
delegacia afirmaram que ficaram deformadas e com sequelas
após terem sido operadas por Silva. Procurado, o advogado de
defesa dele, Darlan Renato, não atendeu as ligações. Nesta
segunda, quando os casos já chegavam a 20, a defesa do
médico disse que não poderia comentar os casos que chegaram
à delegacia porque ainda não tinha tido acesso aos relatos.

que passam por calor extremo
KARINE MELO/ABRASIL
O Ministério das Relações
Exteriores (MRE) divulgou nota
na qual o governo se solidariza
com os familiares das vítimas
de incêndios florestais e da onda de calor que atingem diversos países europeus nas últimas semanas. “O Brasil reafirma seu compromisso com as
metas assumidas pelo país no
contexto da COP 26, sobre mudança do clima”, diz o documento.
Sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima (COP26), sediada em
Glasgow, na Escócia, no ano
passado, o Itamaraty lembrou

que, na oportunidade, o Brasil
elevou seu compromisso de redução de emissões de gases de
efeito estufa de 43% para 50%,
até 2030.
No encontro, o governo brasileiro também assinou o Compromisso Global sobre Metano, que tem como objetivo reduzir em pelo menos 30% as
emissões globais desses gases
até 2030.
“No momento em que diversos países se empenham na
descarbonização de suas economias nacionais, Brasil segue
contribuindo de maneira significativa para esse esforço coletivo da comunidade internacional no combate à mudança

do clima”, ressalta a nota, divulgada na noite de segundafeira passada.
Entre os exemplos da contribuição brasileira para o clima
estão o lançamento do Programa Metano Zero, a criação do
mercado regulado de carbono e
a geração de hidrogênio verde
para fornecimento a mercados
externos.
HISTÓRICO
No último mês, uma forte
onda de calor alastrou-se por
Portugal e Espanha e também
por outros países da Europa e
colocou o Reino Unido em
alerta. As temperaturas no país
atingiram a marca dos 40 graus

Celsius (°C) e colocaram o país
em alerta.
Até esse verão o recorde de
temperatura no Reino Unido era
de 38,7°C registrado em 2019 no
Jardim Botânico Cambridge.
Outros países como Portugal e
Espanha também registraram
incêndios florestais e calor acima dos 40°C.
Segundo o escritório europeu
da Organização Mundial da
Saúde (OMS), uma onda de calor extrema que trouxe temperaturas recordes para partes da
Europa já causou mais de 1,7 mil
mortes somente na Península
Ibérica.
A agência de saúde da ONU
acredita que o número de óbitos
por calor aumentará ainda mais
e destacou que a exposição ao
calor extremo “com frequência
agrava as condições de saúde
preexistentes” e que “as pessoas
em qualquer extremo da vida –
bebês, crianças e idosos – estão
em risco”.

