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País cria 277,9
mil vagas
de emprego
com carteira

BALANÇO

Petrobras tem lucro líquido
o
de R$ 54,3 bi no 2 trimestre
44,5 bilhões, que motivou a distribuição de R$ 48,5 bilhões em dividendos. Assim, a empresa distribuirá R$ 136,3 bilhões pelo lucro
acumulado de R$ 98,9 bilhões no primeiro semestre. A remuneração
aos acionistas beneficia o governo federal, que pediu antecipação
de dividendos a estatais com o objetivo de bancar auxílios emergenciais e desonerações tributárias que ajudaram a baixar os preços dos
combustíveis nas bombas. PÁGINA 2

A Petrobras registrou lucro de R$ 54,3 bilhões no segundo trimestre de 2022, em resultado com forte impacto dos mega-aumentos
nos preços dos combustíveis em março. O lucro da estatal foi o segundo maior já registrado por uma companhia brasileira, abaixo do
resultado anunciado pela própria estatal no quarto trimestre de
2022: R$ 70,6 bilhões, em valores corrigidos pela inflação. No primeiro trimestre de 2022, a Petrobras já havia anunciado lucro de R$

Petrobras dará R$ 87,8 bi ao governo Bolsonaro
FABIO RODRIGUES POZZEBOM/ABRASIL

A Petrobras anunciou a decisão de distribuir R$ 87,8 bilhões como dividendos
pelo resultado do segundo trimestre de
2022. É o maior valor já anunciado pela
estatal. O anúncio ocorre em meio a pressão do governo por antecipação de dividendos de estatais para ajudar a bancar
auxílios emergenciais e renúncia tributária sobre os preços dos combustíveis.
Maior acionista da empresa, a União terá
direito a cerca de R$ 25 bilhões. Ao divulgar o resultado do primeiro trimestre, a
empresa já havia anunciado R$ 48,5 bilhões em dividendos, dos quais cerca de
R$ 14 bilhões foram destinados à União.
O governo federal, portanto, terá R$ 39
bilhões em dividendos pelos resultados
da estatal no primeiro semestre. "A aprovação do dividendo proposto é compatível com a sustentabilidade financeira da
companhia no curto, médio e longo prazo e está alinhada ao compromisso de geração de valor para a sociedade e para os
acionistas, assim como às melhores práticas da indústria mundial de petróleo e
gás natural", afirmou a estatal. A política
foi aprovada ainda na gestão Roberto
Castello Branco (foto), o primeiro presidente da estatal no governo Bolsonaro.
Desde então, a Petrobras passou a ser encarada pelo mercado como uma "vaca
leiteira", apelido dado a empresas que
pagam bons dividendos. PÁGINA 2

Em junho, foi registrada a
abertura de 277,9 mil vagas de
emprego com carteira assinada
no país, segundo dados divulgados ontem pelo Ministério do
Trabalho e Previdência. O saldo
foi resultado de 1,898 milhão de
contratações e 1,621 milhão de
desligamentos no mês, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). A abertura de vagas
formais no mês mostra uma
tendência de aquecimento do
mercado de trabalho no ano.
Em janeiro foram criados 155,5
mil novos contratos e em fevereiro, 336,6 mil. A partir de março, o resultado foi menor. Foram 91,2 mil novos postos de
trabalho em março, seguidos
de 199 mil em abril, e 274,6 mil
em maio. PÁGINA 6

MINERADORA

Vale registra
lucro de
R$ 30 bilhões
no 2o trimestre

DATAFOLHA
RICARDO STUCKERT

Com 52% dos votos
válidos, Lula poderia
o
vencer já no 1 turno

A Vale registrou lucro de
R$ 30,033 bilhões no segundo
trimestre de 2022, aponta balanço divulgado nesta quinta-feira pela empresa. O resultado é 25,1% inferior ao do
mesmo período de 2021 (R$
40,095 bilhões), ano em que a
mineradora teve o maior lucro da história das companhias abertas brasileiras, de
R$ 121 bilhões. O montante
menor no segundo trimestre
de 2022 era aguardado por
analistas devido à queda recente dos preços do minério
de ferro, o principal produto
da Vale, atualmente próximo
dos US$ 100 por tonelada. A
baixa das commodities vem
sendo interpretada como um
s i n al de desa celeração d a
economia global. PÁGINA 6

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto) tem 52%
das intenções de votos válidos na disputa da sucessão de Jair Bolsonaro (PL), o que o faria ganhar a eleição que ocorrerá em 2 de
outubro no primeiro turno se o pleito fosse hoje. É o que indica a
pesquisa do Datafolha feita nesta quarta e quinta com 2.556 eleitores em 183 cidades. Ela foi contratada pela Folha de S.Paulo e
está registrada com o número BR-01192/2022 no Tribunal Superior Eleitoral. A posição de Lula é semelhante à registrada na pesquisa anterior feita pelo instituto. Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou menos, o
ex-presidente Lula pode ter tanto 50%, necessitando um voto a
mais para liquidar a fatura no primeiro turno, como pode ter
mais confortáveis 54%. PÁGINA 9

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: 1,67% / 101.473,96 / 1.666,27 / Volume: 18.823.600.089 / Quantidade: 3.043.686
Maiores Altas

Maiores Baixas
Preço

Mais Negociadas
Preço

% Oscil.

% Oscil.

Preço

Fechamento
% Oscil. Dow Jones

%

32.197,59 +1,37

TELEF BRASILON

44.90

−3.21

−1.49

PETROBRAS PN N2

31.35

+1.10

+0.34

NASDAQ Composite

P.ACUCAR-CBDON NM

16.32

+8.37 +1.26

TIM ON NM

12.40

−1.59

−0.20

VALE ON NM

70.52

+0.23

+0.16

Euro STOXX 50

3.609,42 +0,94

YDUQS PART ON NM

13.84

+7.20 +0.93

SANTANDER BRUNT

27.84

−0.46

−0.13

AMBEV S/A ON

14.98

+1.08

+0.16

CAC 40

6.257,94 +0,75

CARREFOUR BRON NM

17.98

+7.28 +1.22

PETRORIO ON NM

23.69

−0.21

−0.05

ITAUUNIBANCOPN N1

23.55

+0.34

+0.08

FTSE 100

7.348,23 +0,57

6.77

+6.78 +0.43

BRADESPAR PN N1

22.58

−0.09

−0.02

PETRORIO ON NM

23.69

−0.21

−0.05

DAX 30

13.166,38 +0,53

GOL PN N2

LOCAWEB ON NM

9.03 +10.93 +0.89

12.032,422 +4,06

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(15/6)
Poupança 3
(28/7)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
13,25% 0,94
OURO
0,66% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,3579

0,59% (jun.) EURO turismo
0,67% (jun.) Compra: 5,4062
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 27/jul Compra: 5,3068
DÓLAR comercial
R$ 292,00 Compra: 5,2496
DÓLAR turismo
Venda: 5,3585 Compra: 5,2796

Venda: 5,5862
Venda: 5,3074
Venda: 5,2502
Venda: 5,4596
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MERCADOS

Bovespa sobe 1,14%
e recupera os 102 mil
pontos; dólar cai 1,67%
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL
O desaquecimento da economia norte-americana reduziu as pressões no mercado financeiro. O dólar caiu para o
menor valor em quase 40 dias
e passou a acumular queda
em julho. A Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa) superou os 102 mil pontos e fechou no maior nível em um
mês e meio.
O dólar comercial encerrou
onatem vendido a R$ 5,163,
com queda de R$ 0,088 (1,67%). A cotação chegou a
abrir em alta, mas passou a
despencar após a abertura do
mercado norte-americano.
Durante a tarde, caiu ainda
mais, influenciada por notícias domésticas.
Com o desempenho de ontem, o dólar, que subia em julho, passou a acumular queda

CONTAS

de 1,38% no mês. Em 2022, a
divisa cai 7,41%.
O dia também foi marcado
pela euforia no mercado de
ações. O Índice Bovespa (Ibovespa), fechou aos 102.597
pontos, com alta de 1,14%. Em
alta pelo segundo dia seguido,
o indicador está no maior patamar desde 15 de junho.
No mercado internacional,
a divulgação de que os Estados
Unidos entraram em recessão
técnica, com o Produto Interno Bruto (PIB) encolhendo pelo segundo trimestre seguido,
aliviou o mercado. Isso porque
os investidores julgam cada
vez mais provável que a maior
economia do planeta entrará
em recessão oficial (com três
trimestres seguidos de queda),
o que permitirá ao Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano) começar a baixar os juros em 2023.

PÚBLICAS

Governo Central tem
superávit primário
recorde para junho
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL
A privatização da Eletrobras,
os dividendos de estatais e o parcelamento de precatórios de alto
valor fizeram as contas públicas
melhorarem em junho. No mês
passado, o Governo Central –
Tesouro Nacional, Previdência
Social e Banco Central – registrou superávit primário de R$
14,433 bilhões. Esse é o maior
superávit para o mês desde o início da série histórica. O resultado veio melhor que o esperado
pelas instituições financeiras.
Segundo a pesquisa Prisma Fiscal, divulgada todos os meses
pelo Ministério da Economia, os
analistas de mercado esperavam
resultado negativo de R$ 39,4 bilhões em junho.
Essa foi a terceira vez no ano
em que o Governo Central registrou superávit primário. Os outros meses foram janeiro e abril.
Com o resultado de junho, o Governo Central fechou o primeiro
semestre com resultado positivo
de R$ 53,614 bilhões. Esse é o terceiro melhor resultado da história para o período, só perdendo
para 2008 e 2011. O resultado
primário representa a diferença
entre as receitas e os gastos, desconsiderando o pagamento dos
juros da dívida pública. Apesar
do superávit acumulado no ano,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estipula meta de déficit primário de R$ 170,5 bilhões
para este ano.
Na semana passada, o Relatório Bimestral de Receitas e Despesas reduziu a estimativa de déficit para R$ 59,354 bilhões. No
entanto, o valor levado em conta
para o cumprimento das metas
fiscais é o da LDO. A redução da
previsão de déficit ocorreu mesmo com a emenda constitucional que aumentará gastos sociais
em R$ 41,25 bilhões no segundo
semestre.
ARRECADAÇÃO ATÍPICA
O superávit de junho ocorreu
porque as receitas cresceram,
enquanto as despesas caíram.
No mês passado, as receitas líquidas cresceram 72,2% em rela-

ção a junho do ano passado em
valores nominais. Descontada a
inflação pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), o crescimento atingiu
53,9%. No mesmo período, as
despesas totais caíram 4,4% em
valores nominais e 14,4% após
descontar a inflação.
A alta na receita líquida pode
ser explicada pelo recebimento
de R$ 26,6 bilhões de bônus de
concessão da Eletrobras e pelo
aumento de R$ 25,8 bilhões no
recebimento de dividendos de
estatais. Os dividendos são a parcela do lucro que uma empresa
distribui aos acionistas. No caso
das estatais, como o maior acionista é a União, o governo fica
com a maior parte dos dividendos. Em relação ao pagamento
de impostos, houve crescimento
de R$ 10,4 bilhões acima da inflação no Imposto de Renda Retido na Fonte e aumento na arrecadação do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
das empresas que recolhem
com base na estimativa mensal
de lucros. E
m grande parte, essa alta reflete o aumento do lucro das empresas de energia e de petróleo
no primeiro semestre, o que ajuda a compensar parcialmente as
desonerações para a indústria e
para os combustíveis.
A alta do petróleo no mercado internacional fez as receitas
com royalties crescer R$ 1,209
bilhão (+23,2%) acima da inflação no mês passado na comparação com maio de 2021. Atualmente, a cotação do barril internacional está em torno de US$
100 por causa da guerra entre
Rússia e Ucrânia. Do lado das
despesas, o principal fator que
contribuiu para a diminuição
dos gastos em junho foi o parcelamento de precatórios (dívidas
do governo com sentença judicial definitiva). Instituído por
emenda constitucional aprovada no fim do ano passado, o
adiamento de precatórios de
grande valor fez o governo economizar R$ 10 bilhões no mês
passado, descontada a inflação.

Petrobras tem lucro de R$ 54,3
bilhões no segundo trimestre
NICOLA
PAMPLONA/FOLHAPRESS

A

Petrobras registrou lucro de R$ 54,3 bilhões
no segundo trimestre
de 2022, em resultado com forte
impacto dos mega-aumentos
nos preços dos combustíveis
em março.
O lucro da estatal foi o segundo maior já registrado por
uma companhia brasileira,
abaixo do resultado anunciado
pela própria estatal no quarto
trimestre de 2022: R$ 70,6 bilhões, em valores corrigidos pela inflação.
No primeiro trimestre de
2022, a Petrobras já havia anunciado lucro de R$ 44,5 bilhões,
que motivou a distribuição de
R$ 48,5 bilhões em dividendos.
Assim, a empresa distribuirá R$
136,3 bilhões pelo lucro acumulado de R$ 98,9 bilhões no
primeiro semestre.
A remuneração aos acionistas beneficia o governo federal,
que pediu antecipação de dividendos a estatais com o objetivo de bancar auxílios emer-

genciais e desonerações tributárias que ajudaram a baixar os
preços dos combustíveis nas
bombas.
Com 28,67% das ações da
empresa, a União terá direito a
cerca de R$ 25 bilhões dos dividendos anunciados ontem. No
ano, os repasses da estatal ao
governo a título de remuneração aos acionistas somam R$ 39
bilhões.
Em nota, a Petrobras disse
que o valor anunciado "é compatível com a sustentabilidade
financeira da companhia no
curto, médio e longo prazo e está alinhada ao compromisso de
geração de valor para a sociedade e para os acionistas".
Segundo a companhia, o lucro do segundo trimestre reflete
a alta das cotações internacionais do petróleo e melhores
margens na venda de combustíveis e de gás natural. Foi impactado também por acordo
com sócios em campos do présal, que rendeu R$ 14,2 bilhões.
No trimestre, a empresa vendeu combustíveis por um preço
médio de R$ 665,50 por barril,

alta de 22,3% em relação ao trimestre anterior e de 65,9% em
relação ao segundo trimestre
de 2021.
A área de refino da companhia, responsável pela venda
de combustíveis, teve lucro de
R$ 13,6 bilhões, alta de 53,2%
em relação ao mesmo período
de 2021. Já o lucro da área de
exploração e produção cresceu
103,8%, para R$ 53,3 bilhões.
"Os resultados do segundo
trimestre de 2022 mostram a resiliência e a solidez da Companhia, que é capaz de gerar resultados sustentáveis, seguindo
com sua trajetória de criação de
valor", escreveu, no balanço
entregue à CVM (Comissão de
Valores Mobiliários), o diretor
de Finanças da estatal, Rodrigo
Araújo.
Além dos mega-aumentos
dos preços dos combustíveis
em março, que influenciou as
contas do segundo trimestre, a
Petrobras subiu o preço do óleo
diesel novamente no início de
maio, movimento que levou à
demissão do ex-presidente da
estatal José Mauro Coelho.

Coelho foi substituído por
Caio Paes de Andrade, que tomou posse no fim de junho com
a missão de segurar os preços
dos combustíveis e já anunciou
dois cortes no preço da gasolina
este mês, alegando acompanhar a queda das cotações do
petróleo.
A Petrobras fechou o segundo trimestre com receita de R$
170,9 bilhões, alta de 54,4% em
relação ao mesmo trimestre do
ano anterior. O Ebitda, indicador que mede a geração de caixa de uma companhia, subiu
58,6%, para R$ 90,2 bilhões.
A dívida bruta da companhia
ficou em US$ 53,6 bilhões (R$
277,6 bilhões, ao câmbio atual),
abaixo dos US$ 65 bilhões estipulados como meta pela gestão
da empresa.
"A redução do endividamento bruto, o elevado nível de geração de caixa e a sólida liquidez permitiram à companhia
aprovar um pagamento de remuneração ao acionista no
montante de R$ 6,73 por ação
ordinária e preferencial", justificou a estatal.

Para bancar gastança de Bolsonaro,
Petrobras aprova R$ 87,8 bi em dividendos
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS
A Petrobras anunciou a decisão de distribuir R$ 87,8 bilhões
como dividendos pelo resultado
do segundo trimestre de 2022. É
o maior valor já anunciado pela
estatal.
O anúncio ocorre em meio a
pressão do governo por antecipação de dividendos de estatais
para ajudar a bancar auxílios
emergenciais e renúncia tributária sobre os preços dos combustíveis. Maior acionista da
empresa, a União terá direito a
cerca de R$ 25 bilhões.
Ao divulgar o resultado do

primeiro trimestre, a empresa já
havia anunciado R$ 48,5 bilhões
em dividendos, dos quais cerca
de R$ 14 bilhões foram destinados à União. O governo federal,
portanto, terá R$ 39 bilhões em
dividendos pelos resultados da
estatal no primeiro semestre.
"A aprovação do dividendo
proposto é compatível com a
sustentabilidade financeira da
companhia no curto, médio e
longo prazo e está alinhada ao
compromisso de geração de valor para a sociedade e para os
acionistas, assim como às melhores práticas da indústria
mundial de petróleo e gás natu-

ral", afirmou a estatal.
Sua política de remuneração
aos acionistas prevê a distribuição de 60% da diferença entre
fluxo de caixa e investimentos
em caso de dívida bruta inferior
a US$ 65 bilhões. Prevê ainda dividendos extraordinários, "desde que sua sustentabilidade financeira seja preservada".
A política foi aprovada ainda
na gestão Roberto Castello
Branco, o primeiro presidente
da estatal no governo Bolsonaro. Desde então, a Petrobras
passou a ser encarada pelo mercado como uma "vaca leiteira",
apelido dado a empresas que

pagam bons dividendos.
Os valores anunciados nesta
quinta serão pagos no fim de
agosto e em setembro.
Nesta quinta, a companhia
anunciou ainda anunciou novo
corte no preço da gasolina, desta vez de 3,9%. É a segunda redução de preços na gestão Caio
Paes de Andrade, que assumiu a
empresa no fim de junho.
A partir desta sexta-feira, o litro de gasolina vendido pelas refinarias da estatal custará, em
média, R$ 3,71 por litro, uma redução de R$ 0,15 por litro. O corte anterior, anunciado no dia 19,
havia sido de 4,9%.

TESOURO

Secretário defende pedido por
mais dividendos e nega pedalada
NATHALIA GARCIA/FOLHAPRESS
O secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, negou ontem que o pedido do governo às
principais estatais federais por
mais dividendos represente
uma pedalada. Segundo ele, a
solicitação é defensável e respeita as regras de governança
das empresas.
O governo solicitou a Petrobras, BNDES, Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal que
mudem suas práticas de pagamento de dividendos para que o
Tesouro possa receber mais receitas neste exercício.
O pedido faz parte de uma
tentativa de neutralizar neste
ano os efeitos da emenda constitucional que liberou R$ 41,25
bilhões às vésperas da eleição
e das renúncias fiscais decorrentes da desoneração de combustíveis.

"Ouvi que essa operação de
pedir antecipação de dividendos é similar às pedaladas. A
gente refuta fortemente isso. É
uma operação normal, uma
operação que vem em linha
com as melhorias das práticas
de gestão de governança das estatais", disse.
Para Valle, a iniciativa, que
gerou reações negativas após a
divulgação do pedido do governo, foi mal interpretada e a antecipação não vai retirar receitas
de 2023.
Mudar os pagamentos de semestrais para trimestrais gera o
efeito de "puxar" para 2022 os
recursos do terceiro trimestre
deste ano, que seriam depositados para o Tesouro somente no
ano que vem caso consideradas
as regras atuais de parte das empresas. Por outro lado, o Tesouro afirma que a alteração também permitiria puxar para 2023

recursos que seriam pagos em
2024 (e assim por diante).
De qualquer forma, a mudança garante os recursos em
2022 em meio a um momento
bom das estatais que seria, em
parte, colhido apenas no ano
que vem –quando uma série de
fatores, inclusive a possível
piora do cenário macroeconômico global, podem limitar o
acesso a esse tipo de receita.
Além disso, especialistas afirmam que a medida não gera
receitas novas –não cobrindo,
de fato, o buraco da gerado pelas iniciativas recentes que ampliaram despesas e cortaram
tributos.
"O objetivo é reduzir a dívida
pública, é uma prática de mercado. Não procede a versão de
que está tentando ampliar receitas em detrimento de exercícios
futuros. É uma prática bastante
defensável", acrescentou.

"É comum nessas companhias ter reserva, e a gente consulta se está considerando para
investimento, se é necessária
para seguir as exigências de Basileia (indicador de solvência
dos bancos)", afirmou.
O governo entende ser ideal
buscar mais receitas para atenuar o impacto das medidas
neste ano que turbinaram benefícios sociais, embora não seja
obrigado a compensar esses
gastos.
A emenda sobre o tema promulgada neste ano já havia dispensado os recursos de atenderem às principais regras sobre as
contas públicas –como a meta
fiscal (resultado de receitas menos despesas a ser perseguido
pelo governo), o teto de gastos
(que impede o crescimento real
das despesas federais) e a necessidade de compensações orçamentárias.
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País cria 277,9 mil vagas
de emprego com carteira
THIAGO RESENDE/FOLHAPRESS

E

m junho, foi registrada a
abertura de 277,9 mil
vagas de emprego com
carteira assinada no país, segundo dados divulgados ontem pelo
Ministério do Trabalho e Previdência.
O saldo foi resultado de 1,898
milhão de contratações e 1,621
milhão de desligamentos no
mês, de acordo com o Caged
(Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados).
A abertura de vagas formais
no mês mostra uma tendência
de aquecimento do mercado de
trabalho no ano.
Em janeiro foram criados
155,5 mil novos contratos e em
fevereiro, 336,6 mil. A partir de
março, o resultado foi menor.
Foram 91,2 mil novos postos de
trabalho em março, seguidos
de 199 mil em abril, e 274,6 mil
em maio.

Junho, que teve abertura de
277,9 mil vagas, seguiu a tendência de reaquecimento no
mercado formal. O resultado
de junho é o segundo melhor
do ano.
Neste ano, o Caged sofre a influência do fim gradual dos efeitos do programa emergencial de
manutenção de emprego. Criada na pandemia, a medida foi
considerada fundamental por
especialistas para sustentar o
mercado de trabalho durante o
auge da crise da Covid-19.
Agora, o ministério avalia que
o término do programa e o fim
da proteção dos vínculos empregatícios façam os dados dependerem mais do desempenho
da atividade econômica.
No acumulado de janeiro a
julho, o saldo no mercado de
trabalho formal brasileiro é positivo, com 1,334 milhão de novas vagas.
No mesmo período do ano

passado, haviam sido abertos
1,478 milhão de empregos com
carteira assinada.
O saldo de junho (criação de
277,9 mil vagas) reflete o desempenho positivo em todos os cinco grandes setores da economia
brasileira. O resultado foi puxado pelo setor de serviços, que
abriu 124,5 mil vagas de emprego no mês.
Em seguida figuram comércio (47,1 mil), indústria ( 41,5
mil novos postos), agropecuária
(34,4 mil vagas abertas) e, por
último, construção (30,2 mil).
O salário médio de admissão
no país continua abaixo de um
ano antes. Em junho, o indicador ficou em R$ 1.922,77-abaixo do patamar de R$ 2.026,10
registrado no mesmo mês de
um ano atrás, com correção da
inflação.

Vale lucra
R$ 30 bi no
2o trimestre
A Vale registrou lucro de R$
30,033 bilhões no segundo trimestre de 2022, aponta balanço divulgado ontem pela empresa. O resultado é 25,1% inferior ao do mesmo período
de 2021 (R$ 40,095 bilhões),
ano em que a mineradora teve
o maior lucro da história das
companhias abertas brasileiras, de R$ 121 bilhões.
O montante menor no segundo trimestre de 2022 era
aguardado por analistas devido à queda recente dos preços
do minério de ferro, o principal
produto da Vale, atualmente
próximo dos US$ 100 por tonelada. A baixa das commodities
vem sendo interpretada como
um sinal de desaceleração da
economia global. Relatório divulgado pela Vale indicou que
a produção de minério de ferro
atingiu 74,1 milhões de toneladas no segundo trimestre.
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Rio de Janeiro

Programa ‘Casa
Carioca’ vai reformar
casas em favelas
O Morro da Providência,
considerado a primeira favela
do Brasil, foi escolhido para o
lançamento do programa Casa Carioca. O projeto consiste
em promover melhorias em
moradias consideradas precárias em comunidades e favelas
do Rio de Janeiro. A estimativa
é que até 2024, 21.285 casas
sejam reformadas.
"O Casa Carioca veio para
melhorar a qualidade de vida
das pessoas e inseri-las no resto da cidade. Fazer com que
eles tenham mais dignidade
em suas casas. Fazendo com
que, principalmente, eles se
sintam mais humanizados.
Porque é desumano você verificar algumas casas, ou a
maioria das casas, sem porta,
sem janela, sem um vaso sanitário adequado, higiênico, para se usar", disse a secretária
de Ação Comunitária, Marli
Peçanha, responsável pelo
programa.

PRESO

Abertura de janelas para
aumentar a ventilação, troca
de telhados, instalações sanitárias e adaptações para promover acessibilidade a pessoas com deficiência e a idosos são algumas das melhorias
abarcadas pelo programa.
Na Favela da Providência,
120 habitações serão requalificadas até o final deste ano e
mais 180 até 2024.
Ainda este ano, 3 mil casas
receberão melhorias também
nos complexos da Penha, Maré, Jacarezinho e Vila Kennedy.
Podem participar do programa famílias com renda mensal
de até três salários mínimos,
cadastradas no Cadastro Único
do governo federal (CadÚnico),
que possuam um único imóvel
e que residam no Rio de Janeiro
há pelo menos 3 anos.
Serão priorizadas famílias
chefiadas por mulheres, com
pessoas idosas, deficientes e
portadoras de doenças graves
ou com maior número de dependentes.

PELA FAMÍLIA

Assassino da ex-mulher
é amarrado em poste
Preso sob suspeita de assassinar a tiros a ex-mulher, a cabeleireira Sarah Jersey Nazareth Pereira, 24, Queven da Silva e Silva já a teria ameaçado
duas semanas atrás. O crime
ocorreu por volta das 4h de terça-feira passada no centro do
Rio de Janeiro. Ele atirou 16 vezes contra a vítima, segundo a
polícia. O suspeito enviou mensagens por meio do WhatsApp
para Sarah anunciando o que
faria, de acordo com o delegado
Romulo Assis, titular da Delegacia de Homicídios. "Ele disse
que ia invadir a casa dela e atirar nela, e foi o que aconteceu."
Segundo a polícia, até a tarde
de quarta-feira, o preso não tinha advogado.
Silva, 26, foi detido por volta
das 9h desta terça-feira, quando policiais o encontraram
amarrado num poste na entrada do Morro dos Prazeres, favela do bairro de Santa Teresa,
onde residia.
Ao desamarrá-lo, policiais

Tarde

Noite

32º

17º

85%

06:29 17:31

ELEIÇÕES

HABITAÇÃO

MARINA BURCK/ABRASIL

INVERNO: Sol com nuvens de manhã.
Manhã
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

descobriram que ele era suspeito de homicídio.
Silva, segundo versão dada
pela mãe dele ao delegado, teria sido amarrado por sua própria família. "A mãe dele disse
que ele pretendia se entregar
para a polícia, mas acabou resistindo e decidiu fugir. Ela afirmou que eles (a família) o
amarraram no poste e pretendiam levá-lo à 7ª DP depois,
mas a viatura passou antes e o
encontrou ali", disse.
Questionado sobre a hipótese de Silva ter sido amarrado ao
poste por membros de uma facção criminosa, para ser submetido ao tribunal do tráfico, o delegado não comentou.
Em vídeo que circula nas redes sociais, que a polícia confirmou ser verdadeiro, o suspeito
aparece algemado e de moletom preto e admite ser o autor
do crime.Segundo o delegado,
Silva se recusou a prestar depoimento e afirmou que só se
manifestará perante o juiz.

TRE cria gabinete especial
de Segurança Institucional
ANA CRISTINA CAMPOS/ABRASIL

O

colegiado do Tribunal
Regional Eleitoral do
Rio de Janeiro (TRERJ) aprovou ontem resolução
que institui o Gabinete Extraordinário de Segurança Institucional (Gaesi). Segundo o tribunal,
trata-se de uma coalizão de forças de segurança pública que vai
atuar na prevenção e repressão
de condutas criminosas e ilícitos
que representem risco à normalidade das eleições deste ano.

As ações coordenadas de segurança e inteligência incluem a
proteção de eleitores, candidatos, servidores, mesários e demais colaboradores da Justiça
Eleitoral. A reunião inaugural do
Gaesi ocorre hoje, às 11h, na sede do tribunal.
De acordo com a Justiça Eleitoral, estão previstos encontros
periódicos do Gaesi, que também poderá ter reuniões extraordinárias, sempre que necessário. A partir do dia que antecede a votação, o gabinete fi-

cará permanentemente reunido
até o dia imediatamente posterior ao da eleição, tanto do primeiro turno, que ocorrerá em 2
de outubro, como do segundo
turno, se houver, marcado para
o dia 30 de outubro.
Liderado pelo presidente do
TRE-RJ, desembargador Elton
Leme, o Gaesi terá a participação do vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador João Ziraldo Maia, do
juiz auxiliar da presidência,
Marcel Duque Estrada, do juiz

auxiliar da vice-presidência e
Corregedoria Regional Eleitoral,
Rudi Baldi, e do assessor de Pesquisa e Análise do TRE-RJ, Marcio Tobias.
Também farão parte do gabinete representantes da Procuradoria Regional Eleitoral, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região,
do Comando Militar Leste do
Exército Brasileiro, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das Polícias Civil, Militar e Penal do Rio de Janeiro e da Guarda
Municipal do Rio de Janeiro.

VIOLÊNCIA

Familiares de vítimas de operações
policiais protestam em delegacia
MATHEUS DE
MOURA/FOLHAPRESS
"Quero ir embora, não aguento mais ficar ali (Complexo da Penha), não", desabafa a diarista
Patrícia Costa da Conceição, 43,
mãe de Douglas Costa Inácio,
uma das 23 pessoas mortas em
operação policial na Vila Cruzeiro, no Rio, que ocorreu em 24 de
maio deste ano.
Patrícia, que vestia uma blusa
branca com uma imagem do filho falecido beijando a namorada, estava acompanhada da filha
mais nova, de nove anos, em uma
manifestação ontem em frente à
Delegacia de Homicídios na Barra da Tijuca.
A garota complementou a fala

da mãe dizendo: "É muita lembrança, né? Quero mudar para
um lugar com criança para eu
poder brincar, sem tanta lembrança ruim".
O ato foi organizado pelo Instituto Anjos da Liberdade, que há
duas décadas atua na defesa dos
direitos humanos para moradores de favelas em casos de violência do estado.
Elas perderam Douglas durante a madrugada da operação.
"Eu liguei para ele às 2h, avisando
para voltar para casa, porque ele
estava numa festa no topo do
morro e a gente mora mais para
baixo. Às 3h, eu acordo com barulho de tiro e o celular dele não
está mais atendendo. Só fui descobrir que tinha morrido às duas

da tarde", relata a diarista.
Cerca de 20 manifestantes estiveram no local ontem.
Estava prevista a presença no
ato de famílias vitimadas pelas
operações policiais na Penha, no
Complexo do Alemão e no Jacarezinho –todas comunidades da
zona norte que nos últimos dois
anos encabeçaram os maiores
números de mortes em operações policiais no Rio de Janeiro.
Contudo, segundo a advogada
e militante do instituto Fernanda
Neiva, 53, os moradores do Complexo do Alemão desistiram de
embarcar no veículo destacado
para levá-los para a manifestação
porque "a polícia está mantendo
o cerco" na região, o que gera insegurança nos moradores. "O

choque está cercando a comunidade desde a chacina."
Segundo a advogada Flavia
Fróes, 47, fundadora do instituto,
o ato foi idealizado para ocorrer
na frente da DH pelo simbolismo
da delegacia.
"Estamos aqui pela importância simbólica de nos manifestarmos contra os arquivamentos,
para que não aconteça o que
aconteceu com o Jacarezinho",
disse. Das 28 mortes que ocorreram na favela, a maioria, 24, terminou com inquéritos arquivados e só quatro motivaram denúncias.
Flavia afirmou nunca ter visto
ocorrências como essas terminarem em punição. "Eles matam e
eles mesmo investigam", disse.

C O V I D -19

Rio aplica 4a dose em pessoas acima 18 anos
A Prefeitura do Rio começou
a aplicar a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid19 em pessoas com 18 anos ou
mais. De acordo com a prefeitura, o intervalo entre as doses de
reforço deve ser de, pelo menos,
4 meses.
A ampliação da faixa de idade
para a segunda dose ocorre no
momento em que 70 mil doses
da vacina AstraZeneca estão
com dada de vencimento para a

próxima terça-feira, no Rio. De
acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro
(SMS), essas doses podem ser
utilizadas até o fim do prazo.
“Levando-se em conta o volume
de pessoas vacinadas por dia na
cidade, a expectativa é de que,
pelo menos, a maior parte desse
estoque seja consumido dentro
do limite do prazo, evitando ou
reduzindo as perdas”, disse.
A secretaria acrescentou que

estendeu a faixa etária da segunda dose de reforço após receber,
na manhã de ontem, ofício da
Secretaria de Estado de Saúde
recomendando a aplicação.
A SMS informou ainda que
“para ser vacinado, basta apresentar documento de identidade
com CPF e comprovante de vacinação das doses anteriores”. Os
locais e horários dos postos de
vacinação podem ser consultados em coronavirus.rio/vacina.

De acordo com a secretaria,
quem está com sintomas gripais
não deve receber o imunizante.
Nesse caso, a orientação é procurar uma clínica da família ou
centro municipal de saúde para
realizar um teste de Covid-19.
Segundo dados atualizados
ontem às 11h, na cidade do Rio
de Janeiro, das 3.853.737 pessoas
que receberam as aplicações de
reforço, 1.451.501 pessoas foram
imunizadas com a segunda dose.
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Lula tem 52% dos votos válidos
o
e poderia vencer já no 1 turno
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

O

ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva
(PT) tem 52% das intenções de votos válidos na disputa da sucessão de Jair Bolsonaro (PL), o que o faria ganhar a
eleição que ocorrerá em 2 de outubro no primeiro turno se o
pleito fosse hoje.
É o que indica a pesquisa do
Datafolha feita nesta quarta e
quinta com 2.556 eleitores em
183 cidades. Ela foi contratada
pela Folha de S.Paulo e está registrada com o número BR-

01192/2022 no Tribunal Superior Eleitoral.
A posição de Lula é semelhante à registrada na pesquisa
anterior feita pelo instituto.
Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou menos, Lula pode ter tanto 50%, necessitando um voto a mais para liquidar a
fatura no primeiro turno, como
pode ter mais confortáveis 54%.
Bolsonaro registra 32% dos
válidos, mas aqui as atenções
vão para os 9% auferidos por Ciro Gomes (PDT), que rejeitou
qualquer possibilidade de diálo-

go no campo da esquerda para
tentar firmar-se como opção para quem não quer nem o petista,
nem o presidente no Planalto.
É um filme já visto em 2018,
quando houve um ensaio de
aproximação entre Ciro e o então
candidato do PT, Fernando Haddad –que substituia a Lula, então
vetado da disputa por ter condenação em segunda instância.
Ao fim, mágoas de lado a lado
e o pedetista foi para a Europa
após ficar em terceiro lugar no
primeiro turno. Neste ano, o pedetista queria ser a tal terceira
via, mas esbarrou no peso de

Lula no campo em que concorre, o da esquerda.
Lula já disse em público, como em entrevista nesta semana
ao UOL, que não vai lutar por voto útil, mas esse é um desejo de
seus estrategistas. Eles não esperam o apoio de Ciro, mas sim
uma migração por gravidade.
O petista já namorou o discurso de que vencer no primeiro
turno seria ideal para conter a
escalada golpista de Bolsonaro.
Até aqui, o eleitor de Ciro não se
mexeu –ele segue estável, após
ter caído de um patamar usual
de 12% para 8%.

Lula tem 18 pontos sobre Bolsonaro no 1 turno
o

IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

A mais recente pesquisa do
Datafolha sobre a corrida presidencial de outubro indica a manutenção do cenário aferido na
rodada anterior, em junho, com
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
apresentando uma vantagem de
18 pontos sobre Jair Bolsonaro
(PL) no primeiro turno.
O ex-presidente tem 47% das
intenções de voto, o mesmo patamar anterior, enquanto o atual
ocupante do Palácio do Planalto
oscilou positivamente um ponto, com 29%. A margem de erro
do levantamento, contratado
pela Folha de S.Paulo e feito na
quarta e quinta-feira, é de dois
pontos percentuais.
O ex-ministro Ciro Gomes
(PDT) também segue onde estava em 22 e 23 de junho: com 8%.
Segue inalterado também o
grande pelotão de candidatos
abaixo de 2%, encabeçado numericamente pela senadora Simone Tebet (MDB).
O Datafolha ouviu 2.566 eleitores em 183 cidades. A pesquisa está registrada no Tribunal
Superior Eleitoral sob o número
BR-01192/2022.
A constância do cenário contrasta com a grande agitação política e econômica do período
entre os levantamentos, o que
traz uma boa e uma má notícia
para Bolsonaro, que segue nu-

ma inédita posição desfavorável
para presidentes que buscaram
a reeleição desde que o instrumento passou a valer, no pleito
de 1998.
Do lado positivo para seus estrategistas, a escalada golpista
promovida pelo presidente ainda não se refletiu numa maior
rejeição a seu nome.
De junho para cá, Bolsonaro
aumentou os ataques ao sistema
eleitoral e promoveu um condenado ato de divulgação de suas
mentiras para uma plateia de
embaixadores em Brasília.
Também aproveitou a convenção do PL, domingo passado, para fazer nova convocação
antidemocrática para o feriado
do 7 de Setembro.
Na sociedade civil, a reação
foi enorme, com a confecção dos
manifestos em favor da democracia, que serão lidos de forma
conjunta em um ato em 11 de
agosto na Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo.
Já sob a ótica negativa para
Bolsonaro, a enxurrada de anúncios de benesses econômicas, como o aumento do Auxílio Brasil
de R$ 400 para R$ 600 e, principalmente, a pressão pela queda
no preço dos combustíveis, não
foram ainda muito percebidos.
No caso da primeira medida,
é preciso esperar agosto, quando o dinheiro chega às famílias
menos abastadas, para avaliar o

impacto. É incerta a percepção
acerca do que bancará as medidas, no caso o populismo da
chamada PEC Kamikaze. No segundo, é algo que já está nos
postos de combustíveis.
Há, contudo, um sinal potencial: Bolsonaro ganhou três pontos percentuais, ainda uma oscilação dentro da margem, no
principal estrato socioeconômico do levantamento: aqueles
que ganham até 2 salários mínimos, que equivalem a 53% dos
ouvidos.
Mas ainda está bem distante
de Lula, com 23% ante 54% do
petista.
O presidente também teve
uma subida acima da margem
de erro no eleitorado feminino
(52% da amostra), onde ganhou
seis pontos percentuais. Perde
agora de Lula por 46% a 27%.
Já o petista avançou quatro
pontos entre homens, dentro da
margem que neste segmento é
de três pontos, e lidera por 48% a
32%. Bolsonaro perdeu o mesmo contingente numericamente no segmento, que tem 48% da
população.
Bolsonaro também ampliou
numericamente sua dianteira
entre os evangélicos, mesmo
com o escândalo do MEC, que
envolveu pastores –inclusive o
ex-ministro Milton Ribeiro, que
chegou a ser preso.
Ele tem 43% (tinha 40%), en-

quanto Lula marca 33% (tinha
35%) no segmento que reúne
25% do eleitorado e tem grande
organização política.
Lula tem tido maior exposição na mídia, participando de
entrevistas e dando mais declarações.
Até aqui, isso não parece ter
atiçado o antipetismo que ajudou a levar o então obscuro deputado Bolsonaro ao poder em
2018, mas é possível argumentar
que a campanha de fato não começou –a propaganda gratuita
chega à rádio e à TV no dia 26 de
agosto.
Na estratificação regional,
não houve saltos. Lula segue
bem à frente no Nordeste (59%,
ante 24% de Bolsonaro e 8%, de
Ciro), região com 27% da população. Na mais populosa, o Sudeste (43% dos ouvidos), tem
43%, enquanto o presidente
marca 28% e o ex-ministro, 9%.
Bolsonaro só mantém fortaleza no Norte (8% da amostra),
onde empata tecnicamente com
Lula (39%, ante 41% do petista).
Na pesquisa de intenção espontânea de voto, na qual os nomes dos candidatos não são
apresentados, também foi registrada estabilidade em relação a
junho.
Lula lidera com 38% (tinha
37%), Bolsonaro marca 26%
(27% antes), Ciro tem os mesmos 3% e Tebet surge com 1%.

ARTICULAÇÃO

Lula negocia desistência de Bivar
em troca de vaga na eleição em PE
O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) articula a saída
de Luciano Bivar (União Brasil)
da disputa pelo Palácio do Planalto numa negociação que envolve a disputa à reeleição do deputado em Pernambuco.
Segundo Bivar relatou a aliados, Lula sinalizou que poderia
apoiá-lo na disputa pelo comando da Câmara dos Deputados em
2023, caso vença a eleição, em
troca do apoio da União Brasil no
primeiro turno.
Para Bivar, importa o apoio
de Lula não apenas numa eventual busca pela presidência da
Câmara no ano que vem, mas
também para que ele seja reeleito deputado.
Aliados do presidente da
União Brasil dizem que sem uma
articulação na qual o PT e o PSB
construam o apoio de prefeitos
do estado a Bivar, seria difícil o
parlamentar conquistar nova vaga na Câmara.
O parlamentar ficou empolgado com a ideia e conversou com
correligionários a respeito. Uma
decisão é esperada até amanhã.
A hipótese de a União Brasil
apoiar Lula no primeiro turno,
porém, é considerada remota
por integrantes da cúpula do partido. Isso porque há dirigentes da
legenda, como Ronaldo Caiado,
pré-candidato à reeleição em
Goiás, que seriam prejudicados
com o apoio a Lula.
Além disso, há ainda nomes

como o de Mauro Mendes, précandidato ao Governo de Mato
Grosso, que já declararam apoio
a Jair Bolsonaro (PL).
O partido de Bivar detém a
maior fatia de fundo eleitoral e o
maior tempo de propaganda de
rádio e televisão.
Para aliados de Lula, conseguir mais espaço na TV traria um
impacto importante para a campanha petista e aumentaria as
chances de uma definição ainda
no primeiro turno.
Ainda assim, mesmo que não
consiga o apoio formal da União
Brasil, a saída de mais um précandidato da disputa pelo Planalto e aproximação com o PT teria relevância do ponto de vista
da governabilidade de uma
eventual gestão Lula.
Caso seja eleito, Lula tem como objetivo ter um aliado na presidência da Câmara em 2023. O
cargo é determinante na definição de pautas de votação.
O atual presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL), é aliado de
Bolsonaro. Lira exerce forte influência no governo, sobretudo
com o controle de parte das
emendas de relator, hoje o principal instrumento de negociação
entre o Planalto e o Parlamento.
O foco de Lula é tentar atrair a
União Brasil para a base do governo. Há uma expectativa de dirigentes partidários de que a legenda consiga eleger mais de 50
deputados.

Em Pernambuco, a União tem
como pré-candidato a governador o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho, filho do senador
Fernando Bezerra Coelho
(MDB), ex-líder do governo Bolsonaro.
O movimento de Bivar pegou
de surpresa uma ala da União
Brasil em Pernambuco, que já estava com a lista de candidatos a
deputado federal e estadual praticamente resolvida. Com a possibilidade de candidatura de Bivar à reeleição, o cenário muda.
Aliados de Bivar dizem que
ele chegou a tentar articular uma
disputa ao Senado com o apoio
de Lula, mas a equação seria difícil de ser solucionada. Para se
candidatar a senador, Bivar teria
de convencer Miguel Coelho a
desistir da disputa pelo governo,
o que, segundo aliados, está fora
de cogitação.
Bivar terá uma reunião tida
como decisiva nesta sexta-feira
(29) no Recife. Deverão participar Miguel Coelho, Fernando
Bezerra e outros dirigentes da sigla no estado.
Nos bastidores, dirigentes do
partido apostam que a sigla conseguirá eleger dois deputados federais em Pernambuco. Os mais
cotados são o ex-ministro da
Educação Mendonça Filho e o
deputado federal Fernando Coelho Filho.
Nos bastidores, Bivar tem sinalizado que gostaria que Fer-

nando Filho ou Mendonça desistissem da disputa para facilitar a
sua reeleição.
A saída proposta por Bivar seria que Mendonça fosse para a
disputa ao Senado na chapa de
Miguel, mas o ex-ministro não
quer apostar na incerteza diante
de uma vitória dada como certa
para federal.
Fernando Filho, por sua vez,
não quer abdicar do mandato na
Câmara.
Prefeitos aliados de Luciano
Bivar foram avisados por interlocutores nos últimos dias e já estão preparados para um apoio à
candidatura dele à reeleição de
deputado, caso se concretize a
mudança de planos do parlamentar.
Bivar também tenta viabilizar
o apoio de prefeitos aliados ao
PSB, partido que é o principal
aliado nacional de Lula, junto a
dirigentes do partido no estado.
O presidente da União Brasil tem
boa relação com o governador
Paulo Câmara (PSB) e com o prefeito do Recife, João Campos
(PSB).
Em Pernambuco, a União Brasil tem três grupos, liderados por
Bivar, Miguel Coelho e Mendonça Filho, respectivamente. Desde
o fim de semana, a sinalização de
uma possível volta de Bivar para
ser candidato a federal provocou
um rebuliço nas diferentes alas,
que passaram a refazer cálculos
nas chapas proporcionais.

PODRIDÃO

Líder de Bolsonaro,
Eduardo Gomes pediu
dinheiro a empresário
CONSTANÇA
REZENDE/FOLHAPRESS
A Polícia Federal interceptou mensagens em que o senador licenciado Eduardo Gomes (PL-TO), líder do governo
de Jair Bolsonaro (PL) no Congresso, pede quantias a um
empresário e este solicita ajuda em demandas junto a órgãos públicos.
As conversas foram obtidas
pela PF durante a Operação
Lavanderia, que tem como objetivo apurar possíveis crimes
de lavagem de dinheiro praticados por empresários do Tocantins. O conteúdo foi revelado pelo jornal O Globo ontem
e confirmado pela Folha de
S.Paulo.
Segundo relatório da Superintendência Regional da PF
do Tocantins, "chamou atenção" o teor dos diálogos entre
Gomes e um empresário do
ramo da construção, Jorge Rodrigues Alves.
Alves é apontado pela polícia como membro de um grupo organizado com objetivo
de conseguir contratos com o
poder público em municípios
do Tocantins. Ele teve um
mandado de busca e apreensão cumprido pela polícia em
março deste ano em sua casa.
As primeiras conversas recolhidas em seu celular com o senador datam de abril de 2014 e
vão até 2021. Segundo a PF, os
diálogos indicam que Gomes
"fez gestão em diversas prefeituras" para beneficiar Alves.
O senador, em seguida, pediu-lhe dinheiro para doação
ao comitê do prefeito de Taguatinga (TO).
Ele também solicitou, por
diversas vezes, doações para
sua própria campanha. Além
de depósitos de R$ 50 mil para
uma clínica, R$ 10 mil na conta de sua filha, R$ 70 mil para
uma locadora de veículos, R$
20 mil para um assessor e dinheiro para custear o bufê de
uma festa.
"Tenho que passar R$ 70 mil
para uma locadora que pode
dar nota que cuida de todos os
veículos que estão na campanha", diz o senador, ao que o
empresário pergunta: "Tem q
ser hje ou eles emitem a NF hoje e dão uns dias para o pgto?".
O senador responde "Emite
e eu preciso de 30 pra comer
até domingo". Alves, então,
comenta: "Ui, tá comendo
muiiiito amigo".
Já Alves pede que o senador
intervenha para mudar uma
portaria do Inmetro (Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) que alteraria alguns tópicos da ilumi-

nação pública, que precisava
ser suspensa ou adiada.
O senador respondeu que
iria ajudar, e a medida acabou
sendo postergada. Em seguida, o parlamentar encaminhou ao empresário um email
da presidência do órgão recebido por ele anunciando a
prorrogação da portaria.
O empresário também solicita que o senador faça "gestão" em outra portaria da CEB
(Companhia Energética de
Brasília). Gomes também lhe
comunica que conseguiu
agendar uma reunião de Alves
no BRB (Banco de Brasília).
"Na conversa que segue,
Eduardo Gomes diz que vai fazer gestão junto ao governador de Brasília para possivelmente agilizar o empréstimo a
pedido de Jorge [Alves]", afirma a PF.
Em outro diálogo, segundo
a polícia, o empresário solicitou ao senador que intercedesse junto à prefeitura de
Palmas para beneficiar duas
construtoras.
Em nota, a assessoria do
parlamentar disse que "jamais
houve qualquer pagamento
ou repasse ao senador Eduardo Gomes nos casos questionados".
"As mensagens trocadas são
auto explicativas: tratam-se de
pedidos de empréstimos a um
amigo, mas que não se efetivaram. Assim como não houve
qualquer intermediação ou negócio irregular. No exercício do
mandato, o senador somente
dá seguimento a eventuais demandas quando estas são de
interesse público, de forma
transparente e responsável."
Também em nota, a assessoria do Inmetro respondeu
que a publicação da portaria
foi motivada por razões técnicas e que a prorrogação foi feita para não prejudicar empresas importadoras e fabricantes
de luminárias para iluminação pública viária.
"Essas razões foram identificadas a partir de motivações
trazidas ao Inmetro pelo mercado, incluindo fornecedores
e organismos de avaliação da
conformidade", disse.
O órgão também negou que
tenha havido qualquer pressão do senador Eduardo Gomes neste sentido e que as decisões obedeceram ao rito regulatório institucional.
"Além disso, o rito regulatório do Inmetro está alinhado
com as práticas adotadas internacionalmente com a preservação da transparência e
total garantia de participação
dos entes regulados e da sociedade em geral", disse.

SAÚDE

Ministério cria comitê
de emergência para
varíola dos macacos
O Ministério da Saúde
anunciou ontem a criação de
um COE (Centro de Operação
de Emergências) voltado ao
controle da varíola dos macacos. De acordo com a pasta, o
país soma 978 casos confirmados da doença.
O comitê deve entrar em
funcionamento hoje e contará
com a participação de representantes do Conass (Conselho Nacional de Secretários de
Saúde), Conasems (Conselho
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), Opas (Organização Pan-Americana da
Saúde), Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
e do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da
Fiocruz. A coordenação da iniciativa ficará a cargo do ministério, que reafirmou buscar
formas de adquirir a vacina e

trabalhar com os estados para
monitorar os casos.
Até o momento, foram registrados pacientes infectados
em São Paulo (744), Rio de Janeiro (117), Minas Gerais (44),
Paraná (19), Goiás (13), Bahia
(5), Ceará (4), Rio Grande do
Sul (3), Rio Grande do Norte
(2), Espírito Santo (2), Pernambuco (3), Tocantins (1),
Mato Grosso (1), Acre (1), Santa Catarina (4) e no Distrito Federal (15).
A decisão do ministério surge cinco dias após a OMS (Organização Mundial da Saúde)
classificar o surto de varíola
dos macacos como emergência pública de preocupação
global. "Nós acreditamos ser o
momento deste anúncio, considerando que, dia após dia,
mais países e pessoas têm sido
afetados pela doença.
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Redescobrir a
beleza da liturgia

O

Santo Padre Papa Francisco entregou-nos, no dia 29 de
junho, Solenidade de Pedro e Paulo, a sua Carta Apostólica “Desiderio Desideravi” sobre a questão litúrgica (ainda sem tradução oficial em português). Esta carta é destinada aos bispos, sacerdotes e diáconos, pessoas consagradas
e todos os fiéis leigos sobre a formação litúrgica do Povo de
Deus, a partir da Constituição Conciliar sobre a Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium promulgada em 4 de dezembro de 1963.
Vemos que no coração de Pastor Supremo da Igreja reside o desejo de promover a fidelidade às conclusões emanadas do Sagrado Concílio Ecumênico Vaticano II. Com o desejo de reacender o ardor e a beleza da liturgia, o Santo Padre, Papa Francisco, descreve em 65 parágrafos sua meditação, reafirmando a comunhão eclesial em torno do rito romano resultante da reforma litúrgica. Esta carta merece ser
meditada e aprofundada por todos nós. O Santo Padre diz
que não pretende esgotar os argumentos do assunto, mas
meditar alguns aspectos importantes da liturgia latina. Não
se trata de uma nova instrução ou de um diretório com normas específicas, mas sim de uma meditação para compreender a beleza da celebração litúrgica e o seu papel no
evangelizar.
A Carta Apostólica composta de uma breve introdução e
nove meditações vem assim disposta: Introdução (1); A liturgia: o “hoje” da história da salvação (2-9); A liturgia: local
do encontro com Cristo (10-13); A Igreja: Sacramento do
Corpo de Cristo (14-15); O que significa teologia da liturgia
(16-19); Redescobrir todos os dias a beleza da verdade da
celebração cristã (20-23); Espanto com o mistério pascal,
uma parte essencial da ação litúrgica (24-26); A necessidade de uma formação litúrgica séria e vital (27-47); Ars celebrandi (48-60); Conclusão (61-65).
Importa lembrar que desde a promulgação da “Sacrosanctum Concilium” a Igreja, Mater et Magistra, cuidadosa
em sua missão evangelizadora, oferece ao povo fiel, orientações para a correta aplicação da reforma litúrgica. Para levar adiante o desejo salutar da Igreja, São Paulo VI instituiu
uma comissão especial cujo principal objetivo era o de pôr
em prática, pelo melhor modo, as prescrições da referida
Constituição sobre a Sagrada Liturgia, em vista de que
acontecesse uma “participação ativa e consciente” na missão evangelizadora da Igreja.
Assim temos a Carta Apostólica “Sacram Liturgiam”, de
25 de janeiro de 1964, que afirma que é nossa maior preocupação que todos os cristãos e, especialmente todos os sacerdotes, se consagrem antes de tudo ao estudo da já mencionada Constituição e, a partir de agora, decidam aplicar suas
prescrições individuais em boa-fé assim que entrarem em vigor. E como é necessário, pela própria natureza das coisas,
que as prescrições relativas ao conhecimento e à difusão das
leis litúrgicas ocorram imediatamente, exortamos fervorosamente os pastores das dioceses que, com a ajuda dos ministros sagrados, “dispensadores dos mistérios de Deus” (Constituição, artigo 19), apressem-se a agir para que os fiéis confiados aos seus cuidados compreendam, na medida permitida pela idade, pelas condições da sua própria vida e pela sua
formação mental, a fim de que eles possam participar corporal e espiritualmente nos ritos da Igreja, com toda piedade.
É neste horizonte que creio devemos ler a Carta Apostólica “Desiderio Desideravi”, a qual as meditações levam em
conta a necessidade de toda Igreja assumir a reforma litúrgica nascida do Concílio Ecumênico Vaticano II. Assim se
expressa o Papa Francisco, para que o antídoto da Liturgia
seja eficaz, somos solicitados a redescobrir a cada dia a beleza da verdade da celebração cristã. Refiro-me, mais uma
vez, ao seu significado teológico, como descrito admiravelmente no n. 7 da “Sacrosanctum Concilium”: “a Liturgia é o
sacerdócio de Cristo que é revelado dado a nós em sua Páscoa, presente e ativo hoje através dos sinais sensíveis (água,
óleo, pão, vinho, gestos, palavras) para que o Espírito, imerso no mistério pascal, possa vidas transformar: nossas vidas
inteiras, estamos nos conformando cada vez mais como
Cristo. Neste interim, somos levados a uma contínua redescoberta da beleza da Liturgia e não a busca de um esteticismo ritual, que tem prazer apenas no cuidado da formalidade externa de um rito, ou estar satisfeito com uma observância escrupulosa das rubricas. E ainda mais o Papa Francisco nos exorta que: devemos cuidar de todos os aspectos
da celebração (espaço, tempo, gestos, palavras, objetos,
vestuário, cantos, música...) e observar todas as rubricas,
para tanto é de fundamental importância a leitura e o estudo da Instrução Geral sobre o Missal Romano, principal livro de nossa celebração cristã, um “diretório espiritual e
pastoral” de nossa celebração”.
Prosseguindo sua meditação, o Papa Francisco aponta
que os desvios e tensões na questão litúrgica não são simples divergência entre diferentes sensibilidades sobre
uma forma ritual, mas, sim, o problema é, acima de tudo,
eclesiológico. Afirma o Papa, que não entende como se
pode dizer que se reconhece a validade do Concílio —
embora eu esteja um pouco surpreso que um católico
possa se vangloriar de não o fazer — e não aceitar a reforma litúrgica nascida da “Sacrosanctum Concilium”, que
expressa a realidade da Liturgia em conexão íntima com a
visão da Igreja admirável descrita pela “Lumen Gentium”.
Por essa razão, afirma o Papa — como explicou na carta
enviada a todos os bispos — sentiu seu dever (como bispo
de Roma) afirmar que “os livros litúrgicos promulgados
pelos Pontífices Santos Paulo VI e João Paulo II, de acordo
com os decretos do Concílio Vaticano II, como a única expressão do lex orandi do Rito Romano” (Motu Proprio
Traditionis custodes, art. (1).)
A preocupação do Papa Francisco, com a formação para
liturgia e da liturgia, deve ser também a de todos nós, pois
uma liturgia bem preparada e organizada é fonte de evangelização, para tanto precisamos de uma formação litúrgica
séria e vital. Assim sendo, a configuração do estudo da Liturgia nos seminários também deve levar em conta a extraordinária capacidade que a celebração tem em si para
oferecer uma visão orgânica do conhecimento teológico
(...). Uma configuração litúrgica-sapiencial da formação
teológica nos seminários certamente teria efeitos positivos,
também na ação pastoral. Não há nenhum aspecto da vida
eclesial que não encontre que ela seja cume e a fonte de onde emana toda ação da Igreja.

INVERNO: Sol com poucas nuvens.
Manhã
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Xi Jinping diz a Biden
para EUA não brincarem
com fogo em Taiwan
E

nquanto a comunidade
internacional assiste a
uma nova fase da guerra
da Rússia contra a Ucrânia, a
Guerra Fria 2.0 entre Estados Unidos e China voltou a ter um pico
de tensão que obrigou os líderes
Joe Biden e Xi Jinping a fazerem
sua quinta conversa desde que
convivem como chefes de Estado.
O motivo desta vez foi Taiwan,
devido à possibilidade de a presidente da Câmara dos EUA, a democrata Nancy Pelosi, visitar a
ilha que a China considera uma
província rebelde. Em uma ligação de mais de duas horas, Xi repetiu as palavras usadas numa
cúpula virtual em novembro, dizendo que os americanos poderiam se queimar se brincassem
com fogo ao apoiar sentimentos
de independência taiwaneses.
A deputada pretende visitar a
ilha em agosto. Realizada, será a
visita da mais alta autoridade
americana desde que o republicano Newt Gingrich, que ocupava o
mesmo cargo de Pelosi, foi a Taipé em 1997.
O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que tal
viagem da número 2 na linha sucessória americana equivale a
uma violação de soberania.
"Quem brinca com fogo só se
queima, espero que o lado americano veja isso claramente", disse
Xi a Biden, de acordo com a mídia
chinesa.
Segundo a Casa Branca, Biden
disse que mantém sua política para Taiwan. Ou seja, o respeito formal à ideia de "uma só China" que
norteia as relações entre os países, mas também o apoio a Taipé.
Afirmou rejeitar "iniciativas unilaterais" que desestabilizem a região, o que serve tanto para Xi
quanto para Pelosi. No Congresso
dos EUA, trabalha-se com a hipótese de que a viagem ocorrerá, segundo a mídia americana.
O próprio Biden reconheceu
na semana passada que a viagem
era "uma má ideia". O líder democrata enfrenta baixa popularidade
e eleições de meio de mandato
em novembro, quando assentos

DITADOR

na Câmara e no Senado serão renovados, e tudo o que não precisa
é de uma nova crise para administrar.
O mesmo vale para Xi, que deve ser reconduzido no mesmo
mês do pleito americano para um
inédito terceiro mandato de cinco
anos como líder da ditadura chinesa, mas está sendo desafiado
por uma série de problemas, que
vão das dificuldades em manter
sua política de Covid zero no país
a riscos econômicos sistêmicos, o
que tem levado a boatos sobre
dissenso interno no Partido Comunista.
Na mão inversa, ter a popular
questão de Taiwan em destaque
ajuda a trazer o foco da opinião
pública para algo diverso. No começo do mês, Pequim enfrentou
um raríssimo ato público em Henan, onde moradores foram a
uma agência do Banco da China
protestar por problemas de acesso a seus depósitos.
Os EUA estão numa escalada
de apoio a Taiwan desde que a
Guerra Fria 2.0 contra a ascensão
chinesa foi lançada pelo ex-presidente Donald Trump, em 2017.
De lá para cá, tornaram-se frequentes viagens de autoridades
americanas, mas de escalões mais
baixos, à ilha. Invariavelmente, as
investidas são respondidas com
incursões de aviões militares chineses ou exercícios navais no estreito de Taiwan.
Tais ações militares se intensificaram nos últimos dois anos de
forma independente também, fazendo Taiwan considerar que a
invasão chinesa pode ocorrer a
qualquer momento. Há dúvidas
práticas, dadas as dificuldades do
terreno, como o treinamento
anual Han Kuang, em curso em
Taiwan, busca explicitar.
Mas um bloqueio é mais factível, embora envolva o mesmo limitador para Pequim, que é o
compromisso dos EUA de defender Taipé, arriscando uma guerra
entre as potências. Na imprensa
chinesa, nacionalistas mais incendiários chegaram a defender
que o país derrubasse um avião
com Pelosi, o que obviamente
não parece estar na agenda. Mas

que a visita trará uma resposta
militar, isso parece incontornável.
Nos últimos dias, foi revelado
reforço de caças da família de origem russa Flanker na base de
Longtian, em Fujian, província
que mira Taiwan através do estreito e dá nome ao novo portaaviões do país.
Apesar da disposição diplomática, os EUA mantiveram a musculatura militar em dia. A Marinha americana anunciou também nesta quinta-feira o envio do
grupo de porta-aviões liderado
pelo USS Ronald Reagan para o
mar do Sul da China, outro ponto
focal da rivalidade com Pequim.
O recado é claro: a posição
americana de que o mar que tem
85% da área reclamada pela ditadura comunista é basicamente
um lugar de livre navegação. As
reivindicações chinesas se baseiam na militarização de ilhotas
e atóis, o que a ONU descartou como válido em 2016.
O grosso das importações e das
exportações da China passa por
aquelas águas, e Pequim vê o movimento dos EUA e de aliados como uma forma de manter aberta a
porta para bloqueios no futuro.
Na imprensa chinesa surgiu a
especulação de que o Ronald
Reagan poderia ser deslocado para atravessar o estreito de Taiwan
durante uma eventual visita de
Pelosi, para dissuadir ações mais
ostensivas dos chineses. É de se
supor que Biden não faria isso,
dado que abriu a porta para conversar com Xi.
As tensões, contudo, seguem
em alta. Xi é aliado de Putin e já foi
admoestado por Biden a não fornecer uma linha de oxigênio econômico ao russo. De nada adiantou: a China só fez aumentar as
compras de hidrocarbonetos da
Rússia, ajudando a manter Moscou acima da linha d'água mesmo
sob sanções.
O caso da Ucrânia é apontado
pelos EUA como modelo do que
pode acontecer com Taiwan, embora os casos sejam bem diferentes. A interdependência econômica entre EUA e China também é
fator importante na redução dos
riscos.

SAUDITA

Macron vira alvo de críticas
ao receber príncipe saudita
O presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu ontem o
príncipe saudita Mohammed
bin Salman, que faz uma turnê
pela Europa para tentar romper
o isolamento imposto a ele após
acusações de desrespeito aos direitos humanos e de ser o mandante do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi.
Países ocidentais têm procurado o sucessor do trono da Arábia Saudita, um dos maiores produtores de petróleo do mundo,
em meio à Guerra da Ucrânia e
ao aumento dos preços de energia. A visita a Paris ocorre duas
semanas depois da viagem do
presidente dos EUA, Joe Biden,
ao país do Oriente Médio. Meses
antes, Boris Johnson, atual primeiro-ministro do Reino Unido,
fez o mesmo movimento.
A decisão de receber MbS,
como o príncipe é conhecido,
no Palácio do Eliseu, sede do governo francês, rendeu a Macron
críticas de organizações de direitos humanos e da oposição.
A secretária-geral da ONG
Anistia Internacional, Agnès
Callamard, escreveu no Twitter
que o fim do isolamento do
príncipe será justificado na
França e nos EUA "com argumentos da 'realpolitik'", referência à necessidade de potências
ocidentais de diminuir os preços de combustíveis depois de a
inflação subir com intensidade
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em razão do conflito no Leste
Europeu. "Mas na verdade é a
barganha que predomina."
Após a invasão da Ucrânia,
países contrários a Moscou, um
importante exportador de energia, procuraram diversificar
suas fontes, pedindo a Riad que
aumente a produção de petróleo para deter a dependência do
gás russo. A Arábia Saudita, entretanto, resiste à pressão, argumentando seguir à risca os compromissos assumidos com a
OPEP+ (Organização dos Países
Exportadores de Petróleo), liderada junto ao Kremlin.
Olivier Veran, porta-voz do
governo francês, minimizou as
preocupações das ONGs em torno da visita, dizendo que Macron não deixaria de lado os valores de seu país em conversas
com o líder saudita, mas que
eles "seriam retidos enquanto o
governo trabalha para garantir
petróleo para o mundo inteiro".
Fontes no Eliseu afirmam
que o presidente francês abordará a questão dos direitos humanos com o príncipe, "como
sempre faz com Mohammed bin
Salman". De acordo com um de
seus assessores, Macron "falará
[sobre o tema] de maneira geral,
mas aproveitará a chance para
levantar casos individuais".
O assassinato de Khashoggi,
jornalista e colunista do jornal
americano The Washington

Post, dentro do consulado saudita em Istambul provocou furor
internacional. A inteligência dos
EUA concluiu que MbS havia
aprovado diretamente o assassinato –o príncipe nega qualquer
participação no crime.
As organizações Democracy
for the Arab World Now (DAWN),
Open Society Justice Initiative
(OSJI) e TRIAL International disseram nesta quinta-feira ter apresentado uma nova queixa para
pedir às autoridades francesas a
abertura de uma investigação sobre a morte de Khashoggi. Uma
apuração da ONU considerou o
episódio um "assassinato extrajudicial pelo qual a Arábia Saudita é
a responsável".
"A visita de MbS à França, ou
a de Biden à Arábia Saudita, não
muda o fato de que ele é um assassino", disse Callamard, que
também foi relatora especial da
ONU e investigou o assassinato
do jornalista.
Macron, que em dezembro
passado se tornou o primeiro líder ocidental a visitar a Arábia
Saudita desde o caso Khashoggi,
disse que o país é importante
demais para ser ignorado no cenário internacional vigente.
O príncipe saudita, que iniciou sua turnê pela Grécia, na
terça-feira, chegou a Paris na
noite de quarta e foi recebido
pelo ministro da Economia,
Bruno Le Maire.

TJ acata ação
de França por
isenção de IPVA
para deficientes
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo
acatou ação contra uma lei
estadual que revogou a isenção de IPVA (Imposto Sobre
Propriedade de Veículos Automotores) de veículos nãoadaptados usados por pessoas com deficiência.
A ação, proposta em 2020
pelo então governador João
Doria (PSDB), foi protocolada pelo ex-governador Márcio França, na condição de
presidente do PSB no estado.
França agora é candidato
ao Senado na chapa de Fernando Haddad (PT) ao governo, que tem o tucano Rodrigo Garcia, ex-vice de Doria, como adversário.
Os veículos não-adaptados são usados por grande
parte dos portadores de deficiência, segundo o ex-governador argumentou na ação.
"O que se busca com a
isenção não é privilegiar
quem é deficiente. É garantir
a ele a mobilidade. Então, se
ele tem direito a uma isenção, quem sabe ele consiga
adquirir um automóvel e
quem sabe com esse automóvel, ele consiga se locomover substituindo a ausência do Estado", afirmou França.
A cobrança do imposto fez
parte de um pacote enviado
por Doria à Assembleia em
2020, que revogava ou reduzia diversas isenções, com o
propósito de equilibrar as
contas do estado.
De acordo com a decisão
judicial, os valores pagos referentes ao ano de 2021 terão
de ser devolvidos, com juros
e correção, mas apenas após
todos os recursos serem esgotados.

ESTÁDIO

MP é acionado
contra a venda
de cadeiras
do Pacaembu
O vereador Celso Giannazi
(PSOL) acionou o Ministério
Público paulista e o Tribunal
de Contas do Município de São
Paulo contra a venda de cadeiras originais do estádio do Pacaembu, na capital, por uma
loja de móveis e decoração. Os
assentos, que pertenciam à arquibancada laranja do estádio,
estão disponíveis para compra
na loja Tok&Stok por preços
que variam de R$ 1.499 a R$
1.799. Segundo o parlamentar,
porém, há indícios de ilegalidade na prática.
"Trata-se de alto valor financeiro e histórico retirado do
erário, sem qualquer previsão
contratual que o destinasse a
esse fim ou licitação que pudesse reverter este valor a outras organizações ou empresas", afirma Giannazi em suas
representações. O vereador do
PSOL pede que tanto a Allegra,
atual administradora do estádio, quanto a Prefeitura de São
Paulo sejam convocadas a
prestar esclarecimentos pelo
Ministério Público e pelo Tribunal de Contas.
Na quarta-feira, a Secretaria Municipal de Esportes afirmou em nota que não há qualquer restrição legal ou contratual às vendas. Procurada, a
Allegra diz que se trata de uma
iniciativa sócio-ambiental
com o objetivo de "enaltecer a
história do futebol na cidade
de São Paulo".
A concessionária afirma ainda que a edição limitada colocada à venda evitou que o material fosse "descartado como
entulho". "Entendemos ser correto e adequado o reaproveitamento de parte das cadeiras,
evitando seu descarte e dando
a elas um novo propósito.
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