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AGOSTO

Aneel mantém conta de luz com bandeira verde
nuam favoráveis e não há necessidade de acionar usinas
mais caras, o que permitiu a continuidade da medida em
agosto. É o quarto anúncio de bandeira verde desde o fim
da bandeira escassez hídrica, que durou de setembro de
2021 até abril deste ano. Para os consumidores beneficiá-

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou nesta sexta-feira que manterá a bandeira tarifária verde para todos os consumidores em agosto. Com isso, não
haverá acréscimos à tarifa de energia no mês. A agência
afirma que as condições de energia nas hidrelétricas conti-

SEGUNDO

rios da tarifa social, que não precisaram pagar a bandeira
escassez hídrica, a bandeira verde é válida desde dezembro de 2021. Antes disso, esses consumidores pagavam a
tarifa amarela. A mudança representou uma diminuição
de R$ 1,87 para cada 100 kWh gastos. PÁGINA 2
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Contas públicas fecham maio
com déficit de R$ 33 bilhões
As contas do setor público consolidado, formado por governo federal, estados, municípios e empresas estatais, registraram déficit
primário de R$ 33 bilhões em maio deste ano. As informações, divulgadas nesta sexta-feira pelo Banco Central (BC), mostram que o saldo negativo foi maior que o registrado em maio do ano passado,

IBGE vê alta
da ocupação
na atividade
econômica
A expansão da ocupação no
segundo trimestre deste ano foi
disseminada entre diversas atividades econômicas como indicam os dados da Pnad Contínua, divulgada nesta sexta-feira
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os
destaques foram comércio
(3,4%), indústria (2,7%), administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde
humana e serviços sociais
(4,5%). Segundo a coordenadora de Pesquisas por Amostra de
Domicílios do IBGE, Adriana
Beringuy (foto), no último grupo de atividades, a expansão de
739 mil pessoas foi influenciada
pela educação básica, especialmente o ensino fundamental.
Além do comportamento sazonal de expansão desse grupamento, a intensificação das atividades presenciais levou à absorção de profissionais no segmento da educação com contribuição ainda das contratações
na área de saúde. PÁGINA 2
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quando as contas fecharam com déficit de R$ 15,5 bilhões. De acordo com o relatório de Estatísticas Fiscais, o resultado é decorrente de
déficit no Governo Central e das empresas estatais, na ordem de R$
40 bilhões e R$ 307 milhões, respectivamente. Já os governos regionais registraram superavit de R$ 7,3 bilhões no mês. PÁGINA 2
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Após 1 morte, País decide comprar vacina
JULIO NASCIMENTO/PR

O Ministério da Saúde afirmou nesta sexta-feira que encomendou
50 mil doses de vacina contra varíola dos macacos. A expectativa é de
que cerca de 20 mil doses cheguem em setembro e o restante em outubro. O ministério anunciou a medida horas após a confirmação da
primeira morte causada pela doença no país. O óbito registrado no
Brasil é também o primeiro de que se tem notícia fora do continente

africano no surto atual. "A OMS (Organização Mundial da Saúde)
não recomenda (a vacinação) em larga escala. Basicamente, ela recomenda (a vacinação) dos trabalhadores de saúde, principalmente
daqueles que fazem manuseio de amostras biológicas, e os contactantes dos pacientes infectados", afirmou o secretário de Vigilância
em Saúde, Arnaldo Medeiros (foto). PÁGINA 3

CONVENÇÃO

Vizinhos de
Congonhas
tentam adiar
concessão

PSB oficializa Alckmin
como o vicede de Lula
Após uma tímida convenção do Partido dos Trabalhadores chancelar
a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência, o PSB oficializou Geraldo Alckmin como vice-presidente da chapa durante encontro do partido, com presença de diversas lideranças políticas, nesta
sexta. Apesar da aliança selada, ainda há uma série de entraves entre os
dois partidos por acordos de palanques em diferentes estados. PÁGINA 3
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Dólar fecha julho em
baixa de 1,16%; Bolsa
atinge 103 mil pontos

Contas públicas fecham
maio com déficit de R$ 33 bi

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

LUCIANO NASCIMENTO/ABRASIL

Em mais um dia de volatilidade no mercado financeiro, o
dólar teve leve alta, mas teve a
maior queda semanal em um
ano e oito meses. A Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa) recuperou os 103 mil pontos e atingiu o maior nível em
50 dias.
O dólar comercial encerrou
esta sexta-feira vendido a R$
5,174, com alta de R$ 0,011. A
cotação teve um dia volátil.
Após iniciar a sessão em baixa,
chegando a cair para R$ 5,15
pouco antes das 10h, mas subiu para R$ 5,21 por volta das
10h20 e desacelerou no restante do dia.
Com o desempenho desta
sexta, a moeda norte-americana fechou a semana com queda de 5,9%, o maior recuo se-
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manal desde novembro de
2020. Após chegar a R$ 5,499
no último dia 22, a divisa fechou julho com queda de
1,16% e acumula baixa de
7,21% em 2022.
No mercado de ações, o dia
foi marcado por ganhos. O Índice Bovespa (Ibovespa) fechou aos 103.165 pontos, com
alta de 0,55%. O indicador
chegou a subir 1,36% por volta
das 15h45, mas desacelerou,
com parte dos investidores
vendendo ações para embolsarem ganhos recentes.
A bolsa brasileira está no
patamar mais alto desde 10 de
junho. O Ibovespa subiu
4,29% na semana, com o
maior ganho semanal desde
março do ano passado. O indicador fechou o mês com avanço de 4,69%, após cair 11,5%
em junho.

A

s contas do setor público consolidado,
formado por governo
federal, estados, municípios e
empresas estatais, registraram
déficit primário de R$ 33 bilhões
em maio deste ano. As informações, divulgadas nesta sexta-feira pelo Banco Central (BC),
mostram que o saldo negativo
foi maior que o registrado em
maio do ano passado, quando
as contas fecharam com déficit
de R$ 15,5 bilhões.
De acordo com o relatório de
Estatísticas Fiscais, o resultado
é decorrente de déficit no Governo Central e das empresas
estatais, na ordem de R$ 40 bilhões e R$ 307 milhões, respectivamente. Já os governos regionais registraram superavit de R$

7,3 bilhões no mês.
O documento informa ainda
que, nos 12 meses encerrados
em maio, o superávit primário
do setor público consolidado
atingiu R$ 119,9 bilhões, equivalente a 1,32% do Produto Interno Bruto (PIB).
O resultado primário é formado pelas receitas menos as
despesas, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública.
JUROS
Os juros nominais do setor
público consolidado atingiram
R$ 33 bilhões em maio, frente a
R$ 21,9 bilhões em maio de
2021. De acordo com o BC, o resultado decorreu, em especial,
do aumento da taxa Selic no período, mais do que compensando a melhora na trajetória das

operações de swap cambial (ganho de R$11 bilhões em maio de
2021 e de R$26,7 bilhões em
maio de 2022).
O swap cambial é a venda de
dólares no mercado futuro. Os resultados dessas operações são
transferidos para o pagamento
dos juros da dívida pública, como
receita, quando há ganhos, e como despesa, quando há perdas.
No acumulado em 12 meses
até maio, os juros nominais somam R$ 500,5 bilhões (5,51% do
PIB), comparativamente a R$
295,6 bilhões (3,7% do PIB) nos
12 meses até maio de 2021.
O BC informou ainda que o
resultado nominal do setor público consolidado, que inclui o
resultado primário e os juros nominais, foi deficitário em R$ 66
bilhões, em maio de 2022. No
acumulado de 12 meses, o défi-

cit nominal alcançou R$ 380,6
bilhões (4,19% do PIB), elevando-se 0,26 ponto percentual em
relação ao déficit acumulado até
abril de 2022.
DÍVIDA PÚBLICA
A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP), que corresponde
ao balanço entre o total de créditos e débitos dos governos federal, estaduais e municipais,
fechou o mês de maio em R$ 5,3
trilhões, o que corresponde a
58,8% do PIB, com aumento de
0,5 ponto percentual no mês.
Já a Dívida Bruta do Governo
Geral (DBGG) – que contabiliza
apenas os passivos dos governos
federal, estaduais e municipais –
chegou a R$ 7,1 trilhões ou
78,2% do PIB em maio de 2022,
com redução de 0,8 ponto percentual do PIB no mês.

ENERGIA
TRIMESTRE

IBGE aponta aumento
da ocupação na
atividade econômica
CRISTINA INDIO DO
BRASIL/ABRASIL
A expansão da ocupação no
segundo trimestre deste ano foi
disseminada entre diversas atividades econômicas como indicam os dados da Pnad Contínua,
divulgada nesta sexta-feira pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). Os destaques foram comércio (3,4%), indústria (2,7%), administração
pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e
serviços sociais (4,5%).
Segundo a coordenadora de
Pesquisas por Amostra de Domicílios do IBGE, Adriana Beringuy, no último grupo de atividades, a expansão de 739 mil
pessoas foi influenciada pela
educação básica, especialmente o ensino fundamental. Além
do comportamento sazonal de
expansão desse grupamento, a
intensificação das atividades
presenciais levou à absorção de
profissionais no segmento da
educação com contribuição
ainda das contratações na área
de saúde.
Adriana Beringuy informou
que, de maneira geral, a série
histórica mostra que tal grupamento costuma começar o ano
com retração e apresentar crescimento a partir do segundo trimestre. Esse comportamento só

não foi notado nos anos de 2020
e 2021, e embora tenha havido
variação positiva da população
ocupada no grupamento, não
foi estatisticamente significativa. Mas, no segundo trimestre
deste. ano voltou a ocorrer a sazonalidade.
De acordo com Adriana, esse
grupamento inclui vários segmentos, entre os quais, educação pública e privada e saúde,
que mais tiveram expansão. “Pode ser que, em função desses
dois anos [2020 e 2021], devido a
uma certa suspensão parcial de
atividades presenciais de educação, a expansão tenha sido mais
tímida. Com a intensificação do
retorno das atividades presenciais de educação, foi necessário
mobilizar ou remontar a estrutura ou a infraestrutura dos estabelecimentos de ensino."
Adriana destacou que a indústria teve participação importante na ocupação de mais 332
mil pessoas, com crescimento
de 2,7% no trimestre e de 10% no
ano. “A expansão vem da indústria de alimentos, da parte de
confecções, e teve um pouco de
indústria de máquinas e equipamentos. Foi um processo de absorção importante de trabalhadores ocupados na indústria,
que tem como uma das suas características absorver trabalhadores por meio da carteira.

Nota
JUSTIÇA LIBERA OPERAÇÃO DE EMPRESAS DE
ÔNIBUS FRETADO EM CIRCUITO ABERTO POR APPS
A queda de braço em torno da regulamentação no mercado
de ônibus fretado deu novos passos na Justiça. Empresas de
fretamento de ônibus entraram com processo judicial contra a
ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre), pedindo a
operação no chamado circuito aberto, e o juiz Ricardo de
Castro Nascimento, da 17ª Vara Cível Federal de São Paulo,
concedeu liminar que garante a operação. Pela decisão, fica
impedida a aplicação da Portaria 27, norma que equipara a
atividade do fretamento colaborativo à clandestinidade em
viagens interestaduais pelo descumprimento do circuito
fechado, que vincula viagens de ida e volta. Com isso, as
empresas de viagens rodoviárias Style Bus, de Santos, e Bueno
Turismo, de Goiânia, ficam liberadas para a operação em
âmbito federal por trechos soltos.

Conta de luz vai continuar
com bandeira verde em agosto
A Aneel (Agência Nacional de
Energia Elétrica) anunciou nesta sexta-feira que manterá a
bandeira tarifária verde para todos os consumidores em agosto.
Com isso, não haverá acréscimos à tarifa de energia no mês.
A agência afirma que as condições de energia nas hidrelétricas continuam favoráveis e não
há necessidade de acionar usinas mais caras, o que permitiu a
continuidade da medida em

agosto. É o quarto anúncio de
bandeira verde desde o fim da
bandeira escassez hídrica, que
durou de setembro de 2021 até
abril deste ano.
Para os consumidores beneficiários da tarifa social, que não
precisaram pagar a bandeira escassez hídrica, a bandeira verde
é válida desde dezembro de
2021. Antes disso, esses consumidores pagavam a tarifa amarela. A mudança representou

uma diminuição de R$ 1,87 para
cada 100 kWh gastos.
Podem se beneficiar da tarifa
social as famílias que estejam
inseridas no CadÚnico, do governo federal, e tenham renda
por pessoa de até meio salário
mínimo por mês (R$ 606).
Quem recebe o BPC (Benefício de Prestação Continuada),
benefício do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) destinado a idosos a partir de 65

anos ou portadores de deficiência em situação de miserabilidade, também tem direito à tarifa social.
Além disso, famílias com renda mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.636) que tenham membros com doenças
ou deficiências cujo tratamento
médico depende de equipamentos que demandem consumo de energia podem solicitar a
inclusão no programa.

COMBUSTÍVEL

Preço médio da gasolina cai 2,5%,
em quinta semana seguida de recuo
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS
O preço médio da gasolina
caiu mais 2,5% nos postos brasileiros nesta semana, chegando a
R$ 5,74 por litro, o menor valor
desde fevereiro de 2021, em valores corrigidos pela inflação. A
queda reflete cortes de impostos
no fim de junho e as duas reduções no preço de refinaria pro-

AFASTADO

movidas pela Petrobras em julho.
É a quinta semana seguida
de recuo. Segundo a pesquisa
semanal de preços da ANP
(Agência Nacional do Petróleo,
Gás e Biocombustíveis), a queda acumulada no preço da gasolina desde os cortes de impostos chegou a 22,3%, ou R$
1,65 por litro.
A gasolina mais barata do

país foi encontrada pela agência
em Mogi Mirim (SP), a R$ 4,92
por litro. Já a mais cara foi encontrada em Barueri (SP), a R$
7,49 por litro.
Também beneficiado pelos
cortes de impostos, o preço do
etanol hidratado caiu 2,5% na
semana, para R$ 4,21 por litro.
Desde o fim de junho, a queda
acumulada é de 13,5%. A pes-

quisa da ANP chegou a encontrar etanol a R$ 3,45 por litro, em
Presidente Prudente (SP).
Segundo a ANP, o preço do
gás de cozinha ficou praticamente estável na semana, sendo
vendido a R$ 111,75 por botijão
de 13 quilos. O preço do GNV
(gás natural veicular) também
ficou estável, em R$ 5,07 por
metro cúbico.

DO CARGO

Justiça condena presidente da CNC
por vantagem indevida em aluguel
A Justiça do Amazonas determinou o afastamento de José
Roberto Tadros da presidência
da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). Ele foi condenado por improbidade administrativa, com obrigação de
ressarcimento de R$ 7,3 milhões ao erário, em conjunto
com outros dois acusados em
ação movida pelo Ministério
Público do estado.
A decisão é do juiz da primei-

ra instância Leoney Harraquian,
da 2ª Vara da Fazenda Pública,
assinada no último dia 27. Cabe
recurso contra a sentença.
Em nota, a CNC afirmou que
Tadros recebeu a notícia da condenação com "surpresa e indignação" e que a decisão não tem
qualquer efeito, pois a perda de
função pública só poderia ocorrer quando não existir mais possibilidade de recursos, conforme a nota.
O Sesc não teve prejuízos, se-

gundo "pareceres favoráveis" no
curso de apuração pelo TCU
(Tribunal de Contas da União),
disse a CNC. "A decisão judicial
ignora esses dois pareceres."
Tadros vai recorrer contra a
sentença. "As medidas de afastamento dos cargos não se aplicam, já que as funções de presidente e secretária-geral da CNC
não são públicas, mas sim de caráter de gestão de entidades privadas como o Sesc. As entidades
são de caráter privado e sindical

empresarial", diz a nota.
Segundo a ação, Tadros
atuou simultaneamente como
locador e locatário num contrato de aluguel em Manaus. Isto
resultou em "vantagens indevidas" ao empresário tanto no recebimento dos aluguéis, no valor de R$ 536,3 mil, quanto na
reforma do imóvel, que custou
R$ 679 mil. O aluguel foi pago
mesmo quando o imóvel permaneceu fechado, conforme a
acusação do MP.
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País/São Paulo

INVERNO: Dia de sol com poucas nuvens.
Noite com algumas nuvens.

MACACOS

AEROPORTO

Após primeira morte, Brasil
compra 50 mil doses de vacina

Vizinhos de Congonhas
entram na Justiça
para adiar concessão
FÁBIO PESCARINI/FOLHAPRESS

THAÍSA OLIVEIRA/FOLHAPRESS

O

Ministério da Saúde
afirmou nesta sextafeira que encomendou 50 mil doses de vacina contra varíola dos macacos. A expectativa é de que cerca de 20
mil doses cheguem em setembro e o restante em outubro.
O ministério convocou a imprensa para anunciar a medida
horas após a confirmação da primeira morte causada pela doença
no país. O óbito registrado no Brasil é também o primeiro de que se
tem notícia fora do continente
africano no surto atual.
A pasta afirma que o objetivo é
vacinar os profissionais de saúde
que lidam diretamente com
amostras biológicas -como aqueles que trabalham em laboratórios-, e pessoas que tiveram contato com os infectados.
"A OMS (Organização Mundial
da Saúde) não recomenda (a vacinação) em larga escala. Basicamente, ela recomenda (a vacinação) dos trabalhadores de saúde,
principalmente daqueles que fazem manuseio de amostras biológicas, e os contactantes dos pacientes infectados", afirmou o secretário de Vigilância em Saúde,
Arnaldo Medeiros.
A encomenda das doses foi feita por meio da Opas (Organização
Pan-Americana de Saúde) à farmacêutica dinamarquesa Bavarian Nordic. Existem apenas duas
vacinas contra a varíola dos macacos no mundo.
O Ministério da Saúde declarou ainda que vai investigar as
condições do paciente que mor-

reu no país. A causa de óbito foi
choque séptico agravado por varíola dos macacos.
A vítima é um homem de 41
anos com imunidade baixa e comorbidades, incluindo câncer.
Ele estava internado em um hospital público de Belo Horizonte
(MG), cidade onde morava.
"Trata-se de um paciente
com outras comorbidades relevantes e estamos investigando,
no Ministério da Saúde, a preponderância dessas comorbidades para esse desfecho", afirmou o secretário-executivo da
pasta, Daniel Pereira.
Pereira ressaltou que a taxa de
mortalidade de monkeypox é
"baixíssima" e que, segundo a
OMS, foram 5 mortes diante de 20
mil casos confirmados em todo o
mundo -a conta não inclui o óbito
no Brasil.
Até quinta-feira, o país já registrava 1.066 casos de varíola dos
macacos em 14 estados e no Distrito Federal. Outros 513 continuam em investigação, enquanto
597 foram descartados.
Segundo o Ministério da Saúde, 95% dos pacientes com diagnóstico confirmado são homens.
A média de idade é de 33 anos.
"A transmissão acontece por
contato de pele, embora hoje tenhamos o predomínio de transmissibilidade entre homens que
fazem sexo com homens", afirmou Medeiros. "Isso não quer dizer que eles sejam o único grupo
de risco porque a transmissão se
dá pelo contato de pele."
O ministério afirmou que também prepara campanhas de comunicação para explicar à popu-

lação os sintomas e formas de
transmissão.
Os principais sintomas são
erupções na pele, febre, calafrios,
dor de cabeça e inflamação dos
gânglios linfáticos. As lesões na
pele podem ser inclusive sutis,
com aspecto similar ao de uma
espinha.
O ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, não participou da entrevista coletiva desta sexta. Medeiros declarou ainda que a pasta
vai expandir a capacidade de
diagnóstico por meio dos laboratórios centrais de saúde, que são
públicos.
Hoje, apenas quatro laboratórios analisam as amostras suspeitas de todo o Brasil: a Funed
(Fundação Ezequiel Dias), em
Minas Gerais, a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro),
a Fiocruz (Fundação Oswaldo
Cruz) e o Instituto Adolfo Lutz,
de São Paulo.
O comitê de emergência para
varíola dos macacos foi ativado
nesta sexta. O grupo é formado
por representantes do Ministério
da Saúde, das secretarias estaduais e municipais de saúde, da
Opas, da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e do
Instituto Nacional de Infectologia
Evandro Chagas.
Especialistas apontam que o
registro da primeira morte no
Brasil é um indicativo de que o
país precisa aumentar os esforços
para conter a alta disseminação
do vírus.
"(A morte no Brasil) não tem
relevância só local. Tem também
relevância mundial", afirmou Julio Croda, médico infectologista e

presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical.
"A monkeypox logo sairá do
grupo HSH (homens que fazem
sexo com homens) e irá rodar o
Brasil pelas rodovias e aeroportos fazendo o mesmo caminho
feito pela Covid, pois se trata do
caminho das pessoas, vírus não
possui pernas e nem cérebro",
escreveu em uma rede social na
quinta-feira o médico Nésio
Fernandes, presidente do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde).
ALERTA
A Sociedade Brasileira de Urologia e a Sociedade Brasileira de
Infectologia divulgaram uma nota
conjunta em que pedem "às autoridades de saúde que capacitem
imediatamente os serviços de
atendimento" para os casos de varíola dos macacos.
"Como o quadro clínico pode
se assemelhar ao de outras afecções, como ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e outras condições e dermatoses, é
bem provável que a doença seja
subdiagnosticada e, portanto,
subnotificada. Por isso, com o
crescimento da epidemia é importante levar em consideração
as lesões da monkeypox, mantendo um elevado índice de suspeição."
As sociedades afirmam que a
região anogenital é uma das mais
atingidas com os sinais da doença
e que, em caso de qualquer sinal
ou sintoma, aconselha-se evitar
contatos próximos com outras
pessoas e procurar um serviço de
atendimento médico.

CONVENÇÃO

PSB oficializa Alckmin como vice de
de Lula sob indefinição de palanques
JOÃO GABRIEL E JULIA
CHAIB/FOLHAPRESS
Após uma tímida convenção
do Partido dos Trabalhadores
chancelar a candidatura de Luiz
Inácio Lula da Silva para a Presidência, o PSB oficializou Geraldo Alckmin como vice-presidente da chapa durante encontro do partido, com presença de
diversas lideranças políticas,
nesta sexta-feira.
Apesar da aliança selada, ain-

DATAFOLHA

Congresso tem
39% de rejeição
mesmo após
PEC Kamikaze
Pesquisa do Datafolha mostra que a avaliação do trabalho
de deputados e senadores segue baixa mesmo após a recente aprovação do pacote de bondades eleitorais. A rejeição é de
39%, com apenas 12% de aprovação, um dos piores resultados da atual legislatura, iniciada em 2019. Em relação à pesquisa anterior, de dezembro,
houve uma oscilação positiva,
no limite da margem de erro.
Naquela época, o índice dos
que classificavam o desempenho do Congresso como ruim
ou péssimo era 41%; os que diziam ser ótimo ou bom somavam 10%. A Câmara é comandada atualmente por Arthur Lira (PP-AL), líder do centrão,
aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL) e um dos principais
condutores da aprovação das
recentes medidas que resultaram em redução do preço dos
combustíveis e ampliação do
Auxílio Brasil.

da há uma série de entraves entre os dois partidos por acordos
de palanques em diferentes estados do Brasil. O principal deles, no Rio de Janeiro, envolve o
pré-candidato ao governo Marcelo Freixo e o pré-candidato ao
Senado, Alessandro Molon, ambos socialistas.
Apesar disso, o tema não foi
tratado nos discursos de Lula ou
de Alckmin durante o evento,
que trataram de enaltecer a
união entre os dois, que, segun-

do Lula, tem potencial para ser
uma "revolução pacífica".
Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, antes do evento, o presidente do PSB, Carlos
Siqueira, afirmou que o acordo em nível nacional é inabalável, mas não impede projetos diferentes para candidaturas regionais que disputem entre si.
A aliança no plano nacional
não exime de ter alianças diferentes no plano estadual [...].

Eu chamo de diferenças. Não
estamos brigando com o PT.
E stamos disp u ta n d o " , a f i r mou.
O principal entrave atualmente está no Rio de Janeiro.
Lá, o Partido dos Trabalhadores já indicou que deve apoiar
Marcelo Freixo na corrida pelo
governo do estado, mas quer
que Alessandro Molon abra
mão de sua candidatura ao Senado em favor do petista André
Ceciliano.

ELEIÇÕES

Lula amplia investida sobre
Janones, e Avante avalia apoio
O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) ampliou a
ofensiva para atrair o deputado
André Janones (Avante), précandidato à Presidência da República, para a sua aliança logo
no primeiro turno.
De olho no potencial de mobilização nas redes sociais do deputado, Lula deverá conversar com
o parlamentar pela segunda vez
na semana que vem, quando poderão sacramentar uma aliança.
A cúpula do Avante se reúne
neste fim de semana em São
Paulo para discutir o futuro da
candidatura de Janones. Integrantes do partido consideram
provável um acordo com Lula
já no primeiro turno, mesmo
que sem uma coligação formal
com o PT.
Com o gesto, petistas e aliados
do parlamentar acreditam que
ele dá sinais de que pode ceder
na disputa. Embora a iminente
retirada não represente necessariamente aliança entre Avante e
PT, Janones poderá declarar voto
a Lula em caso de desistência.

A primeira vez que Lula e Janones estiveram juntos foi na última viagem do ex-presidente a
Brasília, há três semanas. Os dois
conversaram na presença da
presidente do PT, Gleisi Hoffmann. A conversa correu em clima ameno, para eles se conhecerem, disseram interlocutores.
Nesta semana, Gleisi ligou novamente para Janones, elogiando pela entrevista que ele concedeu à Globonews e o convidou
para uma reunião com Lula em
Brasília. Naquele momento, Janones não aceitou o encontro.
Na entrevista, o parlamentar
afirmou que é um idealista e que
não está na política em troca de
cargos. Ele disse também que
poderia ter retirado a sua candidatura "se algum dos candidatos
tivesse me procurado para a gente conversar sobre as minhas
propostas".
Janones afirmou que se reuniu com Lula pessoalmente, a
pedido do ex-presidente, e que
em nenhum momento ele pediu
que o deputado retirasse a sua

candidatura.
"Ele falou sobre a minha trajetória e o papel que eu desempenho na defesa da democracia. O
único pedido que ele me fez foi
para que eu refletisse sobre qual
papel que eu quero desempenhar na defesa da democracia
nos próximos quatro anos", afirmou Janones.
No dia seguinte, Gleisi fez um
post no Twitter elogiando publicamente a entrevista de Janones.
Também nesta semana, Lula
reagiu a uma publicação do deputado numa rede social e o convidou para conversar.
Na manhã desta sexta-feira,
Janones respondeu que aceita
um encontro com o petista.
"Bolsonaro me bloqueou, Ciro não aceitou encontrar comigo,
Tebet ignorou por completo minha existência, enquanto aquele
que lidera as pesquisas pediu publicamente pra conversar comigo. Humildade e democracia andam lado a lado. Convite aceito.
Vamos conversar @lulaoficial",
escreveu Janones.

Um grupo formado por representantes de oito associações de bairros próximos ao
aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, entrou com
uma ação popular para tentar
adiar a concessão do terminal,
cujo leilão está previsto para 18
de agosto.
A ação foi protocolada na 12ª
Vara Cível Federal de São Paulo.
Na quinta-feira passada, a Justiça deu 72 horas para manifestação do governo federal e da
Anac (Agência Nacional de
Aviação Civil).
Entre outros, os vizinhos do
aeroporto pedem que que seja
incluído no contrato que a futura concessionária tenha responsabilidades por impactos
ambientais e de trânsito provocados pelo aumento na movimentação de pousos e decolagens em Congonhas.
A Infraero, estatal que atualmente administra o aeroporto,
afirmou ter iniciado estudo para
um provável aumento de capacidade de slots (pousos e decolagens) de Congonhas. A entidade disse que o tema está sendo tratado com a Anac e que a
mudança será baseada nas capacidades instaladas após vários investimentos feitos no local –entre eles está a criação de
novas áreas de escape nas cabeceiras de pista.
Atualmente, Congonhas
tem cerca de 32 movimentações por hora. A Infraero não
informou para quanto está
prevista a ampliação, mas segundo o Sindicato Nacional
dos Aeroportuários, que na
próxima semana também planeja ir à Justiça para tentar
adiar o leilão, o crescimento
deverá ficar entre 36% e 50%.
O movimento do aeroporto
já se encontra próximo ao de
antes da pandemia de Covid19. Segundo a Infraero, no mês
passado foram 15.997 pousos e
decolagens, contra 16.759 no
mesmo mês de 2019, ou seja,
apenas 4,5% menor.
"Queremos que responsabilidades e consequências estejam na minuta do contrato para
se ter equilíbrio entre os interesses econômicos e o bem-estar
do entorno", afirma a empresária Simone Boacnin, presidente
da Associação Viva Moema,
uma das que entraram com a
ação judicial.
Ela diz que as associações
não são contra a concessão,
mas querem evitar que questões como a falta de um plano
de intervenção urbana sejam
discutidas após a assinatura do
contrato, como ocorreu com vizinhos ao aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, e que,
assim, possam eximir a futura
concessionária de responsabilidades de um suposto passivo.
"O ônus vai ser grande, pois
não há há estudos de mobilidade para o entorno do aeroporto", afirma Francisco Luiz Xavier de Lemos, presidente do
Sindicato dos Aerportuários.
O Ministério de Infraestrutura, que junto com a Anac é responsável pela organização do
leilão –Congonhas está na 7ª rodada de concessão de aeroportos– diz que, assim como a
agência, vai se manifestar na
Justiça quando notificado.
A pasta, porém, diz que to-

dos os estudos necessários para
viabilizar a concessão do aeroporto foram feitos. "Além das
análises estruturais e dos impactos econômicos e ambientais nas áreas de influência do
aeroporto, a elaboração do projeto passou por processo de
consulta e audiência públicas,
justamente para colher as contribuições da sociedade, especialmente os moradores da região, sobre o assunto", afirma
em nota.
Ações tentando adiar a concessão chegam à Justiça em
meio à disparada nas queixas
de moradores quanto ao ruído
provocado pelos aviões. Segundo a Infraero, neste primeiro semestre foram 1.137 queixas
contra apenas 37 de todo o ano
passado.
Uma mudança na rota dos
aviões, promovida pelo Decea
(Departamento de Controle do
Espaço Aéreo), em maio do ano
passado, espalhou o barulho
dos aviões por outras regiões da
cidade.
Chamada de TMA SP-Neo, a
reestruturação aérea buscou
otimizar o sequenciamento das
aeronaves e aviões que seguiam
em uma espécie de linha reta
até atingirem nível de cruzeiro
para só depois virarem –agora,
partem em laterais logo após a
decolagem.
O objetivo, explica o Decea,
foi aprimorar a eficiência na gerência do espaço aéreo para
acomodação da demanda atual
e a projetada para os próximos
dez anos.
"Houve expressiva melhoria
no perfil vertical com as aeronaves atingindo o nível de cruzeiro
de forma antecipada, ocasionando redução na emissão de
CO2 [gás carbônico] e nos gastos com combustíveis, além da
dispersão das curvas de ruído",
diz o órgão ligado à Aeronáutica, alegando que houve uma
queda de 15,18% nas curvas de
ruído e que adota técnicas de
redução de ruído previstas em
regulamentos da Organização
Internacional da Aviação Civil
Segundo Simone Boacnin,
aviões passaram a voar em baixa altitude em bairros como
Moema, Vila Olímpia, Vila Nova
Conceição, na região do parque
Ibirapuera.
O Decea, citando que a reestruturação foi no espaço aéreo
mais movimentado e complexo
do país, afirma que o aeroporto
de Congonhas fica em área densamente povoada que "não é
possível desenhar rotas sobre
áreas desabitadas".
Em audiência pública no
mês passado na Câmara Municipal, o secretário-adjunto de
Licenciamento e Urbanismo da
Prefeitura de São Paulo, José Armênio de Brito Cruz, disse que
foi realizado um estudo sobre os
ruídos no aeroporto de Congonhas e que foi entregue à Infraero para o desenvolvimento de
um plano especifico de zoneamento sobre ruídos.
Em nota, a gestão Ricardo
Nunes (MDB) afirma que o trabalho é realizado por um grupo intersecretarial. "Eventuais
alterações de regras urbanísticas municipais somente devem ocorrer por meio de regular processo legislativo e no
momento de revisão da Lei de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo."

Nota
CARTÃO DE TRANSPORTE SOME EM SP, E LOJA
EMPURRA VERSÃO 'CASADA' COM CRÉDITO E DÉBITO
Pessoas que precisam do cartão Top apenas para o uso no
transporte público metropolitano -ou seja, sem funções como
conta digital, débito e crédito- têm encontrado dificuldades para
encontrá-lo. Isso tem obrigado muitos paulistanos a fazerem uma
peregrinação por São Paulo atrás dessa versão "pura", sem
serviços financeiros atrelados. A principal função do Top é servir
como bilhete metropolitano dos transportes sobre trilhos e linhas
de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU, empresa que
gerencia o transporte urbano na Grande São Paulo. Ele passou a
ser usado no fim do ano passado, em substituição ao antigo BOM.
Nas lojas Pernambucanas, principal ponto de emissão do cartão,
praticamente só é oferecida a chamada opção "híbrida", com
bandeira Mastercard e atrelada a serviços financeiros.

Sábado e domingo, 30 e 31 de julho e segunda-feira, 1º de agosto de 2022
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Irmã da mulher que passou
17 anos em cárcere privado
com seus dois filhos no Rio de
Janeiro, Maria (nome fictício),
42, disse que nunca deixou de
procurá-la. A mulher, com os filhos de 22 e 19 anos, foram libertados na quinta-feira passada pela polícia.
Os três eram mantidos em
cárcere por um homem que foi
pego após denúncia anônima.
Policiais do 27º Batalhão da Polícia Militar, em Santa Cruz, libertaram o trio em Guaratiba,
na zona oeste da cidade.
"Nunca desisti de procurar
minha irmã. Consegui um suposto telefone dele que não
atendia, depois procurei no Facebook até um dia que achei o
telefone certo dele. Ele não queria contar onde estavam morando. Acho que ela viu meu
número e gravou, porque ela
conseguiu passar para a vizinha", conta a irmã.
O homem acusado de encarcerar e maltratar os familiares
foi preso e levado à 43ª Delegacia de Polícia. A reportagem não
conseguiu localizar sua defesa
nesta sexta.
A polícia afirma que os três
eram mantidos nessas condições havia 17 anos, sempre na
mesma casa onde foram resgatados. Os dois jovens tinham
aparência de criança por causa
da desnutrição.
Segundo a irmã, a vítima e o
agressor são primos de primeiro
grau por parte de mãe. Ele, mais
velho, é da Bahia, e ela, do Rio.
No começo da relação,
quando o casal ainda morava
no bairro Senador Camará,
os familiares auxiliavam nas
crises de ciúmes do marido,
mas assim que nasceram os
filhos o agressor decidiu sumir com a família, relata a irmã da vítima.
Vizinhos afirmam que a irmã, contra a vontade da vítima,
avisou que iria ligar para a polícia e denunciar as condições
em que se encontravam. Ques-

Tarde

Noite

24º

14º

85%

06:25 17:32

JUSTIÇA

Irmã nunca desistiu de
achar mulher que ficou
17 anos em cárcere
MATHEUS DE
MOURA/FOLHAPRESS

INVERNO: Pancadas de chuva de manhã.
Manhã
À noite, tempo firme.

tionada se teria sido a responsável pela denúncia anônima, ela
não comentou.
Nas imagens divulgadas pela
polícia, são vistos sinais de subnutrição e violência física nos
corpos das vítimas, relegadas a
um ambiente escuro, pequeno,
completamente revirado e com
alta insalubridade, seja pelo
chão sujo, seja pelas paredes
mofadas.
A reportagem esteve no local
nesta sexta-feira e, ao ver o interior da casa pela única janela
possível, identificou uma cama
de ferro enferrujada, um colchão manchado e um pote de
margarina com líquido amarelo
ao pé. Lixos e sacolas estavam
espalhados pelo chão sujo.
Vizinhos, que pediram para
não ser identificados, relataram
que nos últimos 20 anos foram
raras as vezes que viram a mulher e os dois filhos.
Uma moradora da rua Nagid
Assad, onde ocorreu o crime,
conta que, inicialmente, eles
ainda eram vistos no portão,
cumprimentando as pessoas.
Porém, depois de pouco tempo,
não apareciam mais.
Outro morador afirma que
o suspeito de encarcerar a família costumava, à noite, ligar
o som no último volume e recusava pedidos de vizinhos
para abaixá-lo.
Ambos relataram à reportagem que no último dia 20, por
causa de uma falha no portão
da casa da família vítima, a mulher do agressor conseguiu sair
do imóvel para pedir socorro.
A vizinha afirma ter sido a
primeira vez que a viu. A vítima
a chamou e pediu que ligasse
para a irmã dela.
Depois de algumas tentativas de acertar o número de telefone, a vítima conseguiu contatar a irmã mais velha e pedir para ser resgatada.
Mãe e filhos foram retirados de casa por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e
levados para o Hospital Municipal Rocha Faria, onde foram
internados.

Nota
IBGE PRORROGA INSCRIÇÃO PARA 15 MIL
VAGAS DE RECENSEADOR NO CENSO 2022
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
prorrogou para 3 de agosto o prazo de inscrições para o
processo seletivo aberto na quinta-feira passada com o
objetivo de contratar recenseadores para o Censo 2022. São
15.075 vagas temporárias para indivíduos com ensino
fundamental completo. As inscrições seguirão até quarta-feira,
Outras datas também foram alteradas. A divulgação dos
inscritos passa para 5 de agosto e o resultado definitivo da
análise de títulos, para 10 de agosto. Já o resultado final do
processo seletivo será dia 15 de agosto. Os prazos para
recurso também mudaram. O cronograma atualizado pode ser
conferido em comunicado divulgado pelo IBGE. A seleção para
participar do censo será feita por meio de análise curricular.

Portugal abre inquéritos sobre
casos de abuso sexual na Igreja
A

Justiça portuguesa
anunciou na quintafeira passada a abertura de dez inquéritos sobre casos de suspeita de assédio sexual por parte de membros da
Igreja Católica no país. As investigações se basearam em depoimentos de vítimas prestados a
uma comissão independente
criada justamente para apurar
esse tipo de situação.
Desde janeiro o colegiado recolheu 352 testemunhos, segundo o balanço mais recente, do início deste mês. O número, segundo a imprensa portuguesa, representaria só a ponta do iceberg.
"Na realidade, o número de vítimas é muito maior", disse o psiquiatra Pedro Stretch, que chefia
o grupo, citando que os depoimentos muitas vezes dizem respeito a mais de uma vítima.
Ainda que a maior parte dos

JAMIE

casos tenha ocorrido décadas
atrás –e portanto, já esteja sujeita a regras de prescrição –, 17 relatos foram encaminhados ao
Ministério Público e deram origem a dez inquéritos iniciais.
Destes, três já foram arquivados,
devido à falta de provas ou ao fato de terem sido investigados no
passado.
O órgão não deu mais detalhes sobre o andamento das demais apurações nem sobre as
datas em que elas começaram.
A comissão independente de
Portugal foi formada depois de
um processo semelhante na
França ter revelado, no ano passado, que cerca de 3.000 membros da Igreja abusaram de mais
de 200 mil crianças e jovens ao
longo de 70 anos.
Um mês após a conclusão
dos trabalhos, bispos reconheceram a responsabilidade insti-

RASKIN

tucional e a dimensão sistêmica
dos abusos, "implicando um dever de justiça e reparação".
Em Portugal, a comissão
montou um site e uma linha telefônica para receber denúncias
e relatos, mas também tem
acesso a arquivos das dioceses.
Até o final deste ano o colegiado
deve produzir um relatório de
conclusão dos trabalhos, a ser
enviado à Conferência Episcopal Portuguesa.
Dom Manuel Clemente, mais
alto prelado no país, já declarou
que a Igreja Católica está disposta a "reconhecer os erros do passado" e a pedir perdão às vítimas
de violência sexual. Ele próprio
se viu recentemente envolvido
em um episódio, acusado de ter
agido para acobertar um padre
que teria cometido assédios.
Segundo reportagem do jornal Observador, dom Clemente

soube de um caso nos anos 90,
se encontrou com a vítima duas
décadas depois e optou por não
informar as autoridades. Em comunicado, na quarta-feira passada ele disse que o relato contém uma série de erros e afirmou que o pároco foi expulso
da Igreja.
"Lamento todo o sofrimento
que essa situação possa ter causado a essa vítima em particular,
mas também a todas as outras",
destacou, pedindo que ninguém
tenha medo de denunciar casos
do tipo. Dom Clemente reafirmou ainda sua "total disponibilidade" para cooperar com as
autoridades.
Em abril, Pedro Strecht havia
dito que as investigações indicavam sinais de envolvimento de
autoridades da Igreja, incluindo
bispos ainda em atividade, em
casos de acobertamento.

G U E R R A 2.0

Melhor antídoto contra Rússia defende China
golpes é expor os planos na crise com os EUA
RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS
A cerca de dois meses da eleição, o Congresso brasileiro deveria fazer audiências sobre o
risco de golpe à democracia, como forma de avaliar ameaças ao
pleito, sugere o deputado americano Jamie Raskin.
"O melhor antídoto a um
golpe é expor os planos antecipadamente, para que todos
saibam o que está sendo considerado", disse o democrata
ao jornal Folha de S.Paulo.
Ele integra o comitê da Câmara dos EUA que investiga como o ex-presidente Donald
Trump e aliados tentaram reverter a derrota nas eleições
de 2020.
O ápice desse esforço foi a
invasão do Congresso, em 6
de janeiro de 2021, quando
uma multidão tentou forçar

os parlamentares americanos
a não reconhecer a vitória de
Joe Biden.
O comitê especial, que tem
transmitido as audiências ao
vivo, algumas vezes em horário nobre na TV, deve terminar
o trabalho até o fim de setembro. Além do resultado das investigações, que podem abrir
caminho para que Trump seja
punido, os deputados deverão
fazer uma série de recomendações para evitar novos ataques.
Uma comitiva de 19 entidades foi a Washington para discutir com autoridades americanas os riscos à democracia no
Brasil. O grupo se encontrou
com Raskin nesta sexta-feira.
Antes, fez reuniões no Departamento de Estado, com o senador Bernie Sanders e com outros parlamentares.

Cumprindo seu papel de
principal aliada da China na
Guerra Fria 2.0 contra os Estados Unidos, a Rússia fez nesta
sexta-feira uma defesa explícita
de Pequim na nova crise envolvendo a ilha de Taiwan.
"Nenhum país deveria trazer
essa questão", disse o porta-voz
do Kremlin, Dmitri Peskov, sobre a soberania que a ditadura
presume sobre a ilha, lar dos
derrotados da revolução que levou os comunistas ao poder.
Antes, o chanceler russo,
Serguei Lavrov, comentou a fala
do líder chinês, Xi Jinping, que
disse ao americano Joe Biden
que os EUA estavam brincando
com fogo ao apoiar Taipé. "Nossa posição sobre a existência de
uma só China segue inalterada", afirmou.
O motivo do alarido é a possível viagem da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, à
ilha. Ela não foi confirmada ofi-

cialmente, mas nesta sexta a deputada embarca em um giro
asiático entre aliados, como Japão e Coreia do Sul, e a parada
em Taiwan é uma possibilidade.
Ela não quis confirmar se irá a
Taipé. Isso gerou uma grave crise com os chineses, e Xi queixou-se a Biden por telefone na
quinta-feira passada.
Antes, a chancelaria em Pequim havia dito que a visita, inédita para uma autoridade desse
nível desde 1997, equivaleria a
uma "violação de soberania".
Nesta sexta, anunciou exercício
com munição real no fim de semana na região, e o Departamento de Estado americano disse não ver ameaças reais contra
Taiwan. Pelosi é uma figura
odiada no Politburo chinês.
Após o massacre de estudantes na praça da Paz Celestial, em
1989, ela viu a Casa Branca vetar
suas iniciativas para aplica sanções contra Pequim.

