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EXTERIOR

Mundo está
a um erro de
cálculo da
guerra nuclear

Balança registra superávit
de US$ 5,4 bilhões em julho

"A humanidade está a um
mal-entendido, a um erro de cálculo da aniquilação nuclear". A
advertência, sombria mas realista, foi feita ontem pelo secretáriogeral da ONU, o português António Guterres. Ele a proferiu na
abertura da décima conferência
de revisão do TNP, o Tratado de
Não Proliferação Nuclear, o falho
mas mais amplo instrumento
multilateral para controle de arsenais atômicos. "Tivemos uma
sorte extraordinária até aqui.
Mas sorte não é estratégia nem
escudo para impedir que as tensões geopolíticas degenerem em
um conflito nuclear", afirmou.
Compartilhando a avaliação dos
maiores especialistas no tema,
ele afirmou que o risco de tal embate hoje "não se via desde o
apogeu da Guerra Fria". Sem
precisar nominar, a Guerra da
Ucrânia e as ameaças abertas e
veladas de Vladimir Putin de utilizar suas armas nucleares norteiam essa leitura. O temor de
uma Terceira Guerra Mundial
voltou à moda. Poucos dias antes
de disparar a guerra, em fevereiro, o russo fez uma grande simulação usando as principais armas
de seu arsenal. No dia da invasão, 24 de fevereiro, discurso e
disse que quem se intrometesse
iria sofrer consequências inauditas na história. Três dias depois,
colocou suas forças estratégicas
em alerta. Ao longo da guerra,
surgiu a especulação de que Putin poderia usar bombas táticas,
de menor potência, em caso de o
conflito degringolar para o
Kremlin. PÁGINA 4

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 5,444 bilhões em julho, informou o Ministério da Economia ontem, atingindo
nível recorde para o mês nas exportações e importações. O saldo de
julho, porém, veio abaixo das expectativas de mercado. Pesquisa da
Reuters com economistas apontava projeção de resultado positivo de
US$ 6,993 bilhões de dólares para o período. O dado também é 22,7%

JUSTIÇA

TJ mantém
proibição de
venda de
armas no Rio
PÁGINA 4
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inferior ao registrado em julho de 2021. O número do mês passado é
fruto de US$ 29,955 bilhões em exportações e US$ 24,511 bilhões em
importações. Os dois números representam os maiores resultados
para meses de julho na série histórica iniciada em 1997, o que levou a
corrente de comércio, que soma importações e exportações, a também atingir o nível recorde de US$ 54,465 bilhões. PÁGINA 2

BOLSONARO
PEDRO LADEIRA/FOLHAPRESS

Fachin: quem ameaça urnas
só defende interesse próprio
O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin (foto), disse ontem que quem ameaça não aceitar o resultado das eleições
está defendendo apenas interesses próprios. A declaração ocorre após
diversos ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) às urnas eletrônicas.
Fachin, porém, não citou o nome do mandatário. "Quem vocifera não
aceitar resultado diverso da vitória não está defendendo a auditoria das

urnas eletrônicas e do processo de votação", disse o presidente do TSE.
"Está defendendo apenas o interesse próprio de não ser responsabilizado
pelas inerentes condutas ou pela inaptidão de ser votado pela maioria da
população brasileira", afirmou ainda Fachin. Fachin discursou durante a
primeira sessão do tribunal no segundo semestre de 2022. A partir do dia
16 o TSE será comando pelo ministro Alexandre de Moraes. PÁGINA 3

MONTADORAS

FGV

Após 4 altas,
confiança
empresarial
cai 0,3 ponto
PÁGINA 2

Venda de veículos cresce 2,2% em julho
Com forte participação das vendas diretas, os emplacamentos de
veículos leves e pesados registraram crescimento em julho. Foram
comercializadas 182 mil unidades no último mês, uma alta de 2,2%
sobre junho. Os números são baseados no Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores). Na comparação com julho de 2021, as
vendas cresceram 3,7%. Nos sete primeiros meses de 2022, contudo,
há queda acumulada de 12%. "Depois de um período catastrófico para a indústria, quando atingimos 12 meses seguidos com vendas me-

nores em relação ao mesmo período do ano anterior, julho foi o primeiro mês em que esse resultado foi invertido", diz Milad Kalume,
gerente de desenvolvimento de negócios da Jato Dynamics Brasil.
"Sob esta ótica, foi um bom mês." Embora esteja perto de ser descontinuado, o Volkswagen Gol voltou a ser o carro mais emplacado do
Brasil, algo que não acontecia desde 2013. O hatch compacto teve
9.697 unidades comercializadas por meio de venda direta, o que representa 81,3% do total de licenciamentos do modelo. PÁGINA 2
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Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(15/6)
Poupança 3
(2/8)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
13,25% 1,03
OURO
0,66% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,3098

0,21% (jul.) EURO turismo
0,67% (jun.) Compra: 5,3507
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 29/jul Compra: 5,1600
DÓLAR comercial
R$ 293,00 Compra: 5,1770
DÓLAR turismo
Venda: 5,3104 Compra: 5,1995

Venda: 5,5357
Venda: 5,1606
Venda: 5,1776
Venda: 5,3795
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Dólar fecha estável;
Bolsa cai 0,91% em
dia de volatilidade
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL
O mês de agosto começou
com volatilidade no mercado
financeiro. Após alternar altas
e baixas, o dólar terminou praticamente estável. A Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa) teve um dia mais turbulento, caindo quase 1% e retornando aos 102 mil pontos, influenciada pelo exterior.
O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,179,
com alta de 0,08%. A cotação
oscilou bastante, chegando a
cair para R$ 5,12 nos primeiros
minutos de negociação, subiu
para R$ 5,20 por volta das
14h30 e desacelerou até terminar próxima da estabilidade.
No mercado de ações, o Índice Bovespa (Ibovespa), fe-

chou aos 102.225 pontos, com
queda de 0,91%. O indicador
foi influenciado por ações de
petroleiras e mineradoras, que
sentiram a queda do preço internacional das commodities
(bens primários com cotação
internacional).
A virada nas bolsas norteamericanas no meio da tarde
contribuiu para a alta do dólar
e a queda da bolsa brasileira.
Os receios de que os Estados
Unidos estejam entrando em
recessão voltaram a pesar no
mercado global, empurrando
para cima a cotação do dólar
em todo o planeta.
No Brasil, os investidores
estão em expectativa para a
reunião do Comitê de Política
Monetária (Copom), que começa hoje e termina amanhã.

BC/F O C U S

Mercado reduz
projeção da inflação
de 7,3% para 7,15%
A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), considerada a inflação
oficial do país, caiu de 7,3% para
7,15% neste ano. É a 5ª redução
consecutiva da projeção. A estimativa está no Boletim Focus de
ontem, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central
(BC), com a expectativa de instituições para os principais indicadores econômicos.
Para 2023, a estimativa de inflação ficou em 5,33%. Para 2024
e 2025, as previsões são de 3,3% e
3%, respectivamente. A previsão
para 2022 está acima da meta de
inflação que deve ser perseguida
pelo BC. A meta, definida pelo
Conselho Monetário Nacional, é
de 3,5% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto
percentual para cima ou para
baixo. Ou seja, o limite inferior é
de 2,25% e o superior de 5,25%.
Em junho, a inflação subiu
0,67%, após a variação de 0,47%
registrada em maio. Com o resultado, o IPCA acumula alta de
5,49%, no ano, e 11,89%, em 12
meses.
Os dados de julho devem ser
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no
próximo dia 9, mas o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo – 15 (IPCA-15), a prévia
da inflação oficial, registrou inflação de 0,13% no mês passado,
menor que a de junho (0,69%).
TAXA DE JUROS
Para alcançar a meta de infla-

ção, o Banco Central usa como
principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em
13,25% ao ano pelo Comitê de
Política Monetária (Copom). Para a próxima reunião do órgão,
que acontece hoje e amanhã, o
Copom já sinalizou que pode
elevar a Selic em mais 0,5 ponto
percentual.
Para o mercado financeiro, a
expectativa é de que a Selic suba, neste mês, para 13,75% ao
ano, em linha com a sinalização
do BC, e encerre o ano nesse patamar. Para o fim de 2023, a estimativa é de que a taxa básica
caia para 11% ao ano. E para
2024 e 2025, a previsão é de Selic
em 8% ao ano e 7,5% ao ano, respectivamente.
Quando o Copom aumenta a
taxa básica de juros, a finalidade
é conter a demanda aquecida, e
isso causa reflexos nos preços
porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a
poupança.
Desse modo, taxas mais altas
também podem dificultar a expansão da economia. Além da
taxa Selic, os bancos consideram outros fatores na hora de
definir os juros cobrados dos
consumidores, como risco de
inadimplência, lucro e despesas
administrativas.
Quando o Copom reduz a Selic, a tendência é de que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo,
reduzindo o controle da inflação
e estimulando a atividade econômica.

Nota
SUPERMERCADOS RESGATAM PLANO DE
VENDER REMÉDIO, E FARMÁCIAS REAGEM
Voltou a esquentar nesta semana uma briga que se arrasta há
mais de uma década entre supermercados e farmácias. Está no
radar de votações da Câmara dos Deputados um projeto que
pode liberar os supermercados para venderem medicamentos
isentos de prescrição (MIPs), como xaropes, analgésicos e
antiácidos. O PL 1774/19, abre discussão sobre a quebra do
monopólio das farmácias na venda desses remédios e opõe os
dois setores que são diretamente atingidos pela proposta. De um
lado, a Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias
e Drogarias), contrária à mudança, afirma que a presença de um
farmacêutico é essencial para tirar eventuais dúvidas dos clientes
e evitar complicações médicas com o mal uso desses remédios.

EXTERIOR

Balança tem superávit de
US$ 5,4 bilhões em julho
A

balança comercial
brasileira registrou
superávit de US$
5,444 bilhões em julho, informou o Ministério da Economia
ontem, atingindo nível recorde
para o mês nas exportações e
importações.
O saldo de julho, porém, veio
abaixo das expectativas de mercado. Pesquisa da Reuters com
economistas apontava projeção
de resultado positivo de US$
6,993 bilhões de dólares para o
período. O dado também é
22,7% inferior ao registrado em
julho de 2021.
O número do mês passado é
fruto de US$ 29,955 bilhões em
exportações e US$ 24,511 bi-

lhões em importações. Os dois
números representam os maiores resultados para meses de julho na série histórica iniciada
em 1997, o que levou a corrente
de comércio, que soma importações e exportações, a também
atingir o nível recorde de US$
54,465 bilhões.
O valor das exportações cresceu 23% em comparação com o
mesmo mês de 2021, fruto de
uma alta de 12,2% nos preços
dos produtos e de 4,7% no volume vendido.
No recorte por atividade econômica, houve avanço nas exportações de agropecuária
(+40,2%) e da indústria de
transformação (+33,2%). A in-

dústria extrativa, por sua vez,
recuou 5,6% no valor exportado,
com impacto de uma queda
média de 13,9% nos preços dos
produtos.
Houve crescimento mais intenso no valor das importações,
de 41,6%, reflexo de uma alta de
26,3% nos preços dos produtos e
de 8,7% no volume comprado.
Além do efeito de alta nos
preços globais, a guerra entre
Rússia e Ucrânia também impactou o comércio de fertilizantes. Em busca de fontes alternativas de fornecimento desses
produtos, os produtores brasileiros aumentaram as importações vindas do Oriente Médio,
China e Canadá, segundo a pas-

ta. No caso do Canadá, a importação saltou 481% em julho na
comparação anual, totalizando
US$ 665 milhões.
Ainda assim, de acordo com
o ministério, as importações de
adubos e fertilizantes da Rússia
também avançaram, com aumento de 180% em julho ante
mês equivalente de 2021, somando US$ 687 milhões.
No acumulado do ano, o Brasil teve saldo positivo de US$
39,8 bilhões na balança comercial, ante US$ 44,4 bilhões no
mesmo período de 2021. O resultado é fruto de US$ 194,1 bilhõesem exportações (+20%) e
US$ 154,3 bilhões em importações (31,6%).

JULHO

Venda de veículos cresce puxada
por locadoras e demais frotistas
EDUARDO SODRÉ/FOLHAPRESS
Com forte participação das
vendas diretas, os emplacamentos de veículos leves e pesados
registraram crescimento em julho. Foram comercializadas 182
mil unidades no último mês,
uma alta de 2,2% sobre junho.
Os números são baseados no
Renavam (Registro Nacional de
Veículos Automotores).
Na comparação com julho de
2021, as vendas cresceram 3,7%.
Nos sete primeiros meses de
2022, contudo, há queda acumulada de 12%.
"Depois de um período catastrófico para a indústria, quando
atingimos 12 meses seguidos
com vendas menores em relação
ao mesmo período do ano anterior, julho foi o primeiro mês em
que esse resultado foi invertido",
diz Milad Kalume, gerente de
desenvolvimento de negócios da

Jato Dynamics Brasil. "Sob esta
ótica, foi um bom mês."
Embora esteja perto de ser
descontinuado, o Volkswagen
Gol voltou a ser o carro mais emplacado do Brasil, algo que não
acontecia desde 2013. O hatch
compacto teve 9.697 unidades
comercializadas por meio de
venda direta, o que representa
81,3% do total de licenciamentos do modelo.
No total, as vendas diretas de
automóveis de passeio e veículos comerciais leves representaram 51,9% dos emplacamentos,
segundo a Jato Dynamics Brasil.
A Anfavea (associação das
montadoras) vai divulgar os números de produção nesta sextafeira. Em relação às vendas, a
entidade espera que haja reação
mais forte em agosto, devido à
redução do IPI (Imposto Sobre
Produtos Industrializados).
No sábado passado, o gover-

no editou um decreto que determina a redução de 35% do imposto sobre manufaturados que
não são fabricados na Zona
Franca de Manaus.
O texto prevê a diminuição
adicional do IPI para carros de
passageiros, o que equipara o
benefício para o setor automotivo ao concedido a demais produtos industrializados.
Com isso, a redução do imposto para essa categoria de veículos
passou de 18,5% para 24,75%.
"Da mesma forma que ocorreu na redução de março, os veículos que já estão na rede de
concessionários, mas ainda não
foram vendidos, podem ser refaturados com a nova alíquota de
IPI, o que tende a significar algum alívio no preço dos veículos
aos consumidores, dependendo
da estratégia comercial de cada
fabricante", diz nota enviada pela Anfavea.

POLÊMICA

FGV

Após 4 altas seguidas, confiança
empresarial recua 0,3 ponto
ANA CRISTINA CAMPOS/ABRASIL
O Índice de Confiança Empresarial (ICE), do Instituto
Brasile iro de E conomia da
Fu ndação Ge tulio Varg as
(Ibre/FGV), caiu 0,3 ponto em
julho, indo para 98,5 pontos,
após quatro altas consecutivas. Em médias móveis trimestrais, o indicador mantém a
tendência ascendente.
Na avaliação do superintendente de Estatísticas do
Ibre/FGV, Aloisio Campelo Jr.,
a queda do ICE em julho é “suave demais” para sinalizar uma
mudança na tendência de alta
iniciada em março.
Segundo ele, enquanto o ritmo de atividade corrente parece inalterado no mês, a piora
das expectativas nos quesitos
que miram os seis meses seguintes sugere preocupação
das empresas com uma possível desaceleração no último trimestre do ano.
“Entre os fatores que podem

Em julho, a associação das
montadoras revisou suas projeções para 2022. A entidade espera agora que o ano termine com
uma alta de 4,1% na fabricação.
Em relação às vendas, a expectativa é de um aumento de 1%
sobre o ano passado.
Em janeiro, a Anfavea acreditava que 2,46 milhões de veículos
seriam produzidos em 2022, o
que representaria um crescimento de 9,4% em relação ao período
anterior. Na comercialização, a
expectativa era de alta de 8,5%.
Entretanto, mesmo a nova
previsão parece distante de ser
atingida. Milad Kalume avalia
que mesmo a melhora registrada no último mês não indica que
as vendas de carros de passeio e
veículos comerciais leves serão
superiores às registradas em
2021. O ano passado terminou
com 1,97 milhão de unidades
emplacadas.

estar influenciando esta cautela estão o aperto monetário interno, as perspectivas de desaceleração da economia mundial e a baixa confiança do consumidor.
No sentido contrário à média, o setor de serviços continua mostrando pujança e atinge o maior nível de confiança
dos quatro grandes segmentos
pesquisados, algo que não
ocorria desde maio de 2012”,
disse, em nota.
CAUSAS
Segundo a pesquisa, a ligeira queda da confiança empresarial foi determinada pela piora das expectativas em relação
aos meses seguintes. O Índice
de Situação Atual Empresarial
(ISA-E) subiu 0,3 ponto, para
100,3 pontos, maior nível desde agosto de 2021 (100,5 pontos). O Índice de Expectativas
(IE-E) recuou 2,1 pontos, para
97,6 pontos, menor nível desde
abril deste ano (94,4 pontos).

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) consolida os índices de confiança dos quatro
setores cobertos pelas Sondagens Empresariais produzidas
pelo Ibre/FGV: indústria, serviços, comércio e construção.
De acordo com o levantamento, em julho a confiança
recuou em todos os setores
que integram o ICE, exceto no
s e g m e n to d e s e r vi ço s qu e
manteve a boa fase com alta de
2 pontos da confiança.
“Na Indústria de Transformação e na Construção, a
queda da confiança foi influenciada por uma piora significativa das expectativas,
enquanto no comércio as avaliações foram menos favoráveis nas duas dimensões temporais da pesquisa.
Com os resultados setoriais
de julho, esta é a primeira vez
que [o setor de] serviços registra o maior nível de confiança
entre os setores, desde maio
de 2012”, diz o Ibre/FGV.

Paulinho
admite mudar
relatório sobre
vale-refeição
Depois de sofrer pressão
dos donos de restaurantes, o
deputado Paulinho da Força,
agora admite que pode adaptar
sua proposta para que o valerefeição possa ser pago em dinheiro ao trabalhador. O deputado, que é relator de medida
provisória sobre o assunto, diz
que tem um pré-relatório, que
deverá ser discutido na reunião
de hoje com os líderes dos partidos e o presidente da Câmara,
Arthur Lira. Paulo Solmucci,
presidente da Abrasel, reclama
de falta de diálogo e informações por parte do deputado.
Segundo Paulinho, a concessão do benefício em dinheiro vai estar na pauta da reunião
de hojesta terça-feira. Para os
donos de restaurantes, se o benefício for pago em dinheiro, as
pessoas vão gastar o valor com
outras despesas, o que pode
colocar em risco os pequenos
estabelecimentos, mais dependentes das receitas com vales.

Terça-feira, 2 de agosto de 2022
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Fachin: quem ameaça urnas
só defende interesse próprio
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

O

presidente do TSE
(Tribunal Superior
Eleitoral), Edson Fachin, disse ontem que quem
ameaça não aceitar o resultado
das eleições está defendendo
apenas interesses próprios.
A declaração ocorre após diversos ataques do presidente
Jair Bolsonaro (PL) às urnas eletrônicas. Fachin, porém, não citou o nome do mandatário.
"Quem vocifera não aceitar
resultado diverso da vitória não
está defendendo a auditoria das
urnas eletrônicas e do processo
de votação", disse o presidente
do TSE.

LOUCO

"Está defendendo apenas o
interesse próprio de não ser responsabilizado pelas inerentes
condutas ou pela inaptidão de
ser votado pela maioria da população brasileira", afirmou ainda Fachin.
Fachin discursou durante a
primeira sessão do tribunal no
segundo semestre de 2022. A
partir do dia 16 o TSE será comando pelo ministro Alexandre
de Moraes.
"Desqualificar a segurança
das urnas eletrônicas tem um
único objetivo: tirar dos brasileiros a certeza de que seu voto é
válido e sua vontade foi respeitada. Isso é especialmente verdadeiro em relação aos cida-

dãos mais pobres, com maior
dificuldade de escrever", afirmou Fachin.
Bolsonaro tem repetido teorias da conspiração sobre as urnas para tentar deslegitimar o
processo eleitoral, ainda faz ataques a ministros do STF e TSE,
além de insinuações golpistas.
No sábado passado, o chefe
do Executivo indicou que deseja
misturar os desfiles de 7 de Setembro no Rio de Janeiro a manifestações em defesa de sua
candidatura à reeleição. Em outras ocasiões, o presidente havia
dito que usará estes atos para
mostrar que tem apoio popular
e pressionar o Judiciário.
"Queremos inovar no Rio. Pe-

la primeira vez, as nossas Forças
Armadas e a as forças auxiliares
estarão desfilando na praia de
Copacabana", disse Bolsonaro.
No discurso desta segundafeira, Fachin disse que o sistema
eleitoral brasileiro é "seguro e
confiável".
"A opção pela adesão cega à
desinformação que prega contra
a segurança e auditabilidade
das urnas eletrônicas e dos processos eletrônicos de totalização
de votos é a rejeição do diálogo e
se revela antidemocrática", declarou o presidente do TSE.
O ministro ainda pediu para
eleitores não cederem a discursos "que apenas querem espalhar notícias falsas e violência".

NA CADEIA

Moraes decreta prisão preventiva
de homem que ameaçou Lula e STF
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS
A pedido da Polícia Federal, o
ministro Alexandre de Moraes, do
STF (Supremo Tribunal Federal)
decretou prisão preventiva (sem
tempo determinado) do homem
que defendeu ataques a políticos
de esquerda, como o ex-presidente Lula (PT), e a ministros da corte
suprema.
Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, o
"Terapeuta Papo Reto", foi preso
no último dia 22 em Belo Horizonte, após publicar vídeos nos
quais defendia "caçar" e "pendurar de cabeça para baixo" ministros e políticos, e também angariava apoio para atos contra as
instituições durante a comemoração do Sete de Setembro.
Ele estava em prisão temporária, que se encerraria nesta semana, na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem (MG). Ivan
Rejane foi candidato a vereador
da capital mineira pelo PSL (atual
União Brasil) em 2020.
A PGR (Procuradoria-Geral
da República) havia se manifestado pela prisão domiciliar de
Ivan Rejane, com uso de tornozeleira eletrônica.
"A manutenção da restrição da
liberdade do investigado, com a
decretação da prisão preventiva, é
a única medida capaz de garantir
a ordem pública e a conveniência
da instrução criminal, especial-

CASO GENIVALDO

PF pede
prorrogação de
inquérito que
investiga morte
A PF (Polícia Federal) pediu
ao MPF (Ministério Público Federal) ontem a prorrogação do
prazo para concluir o inquérito
que investiga a morte de Genivaldo de Jesus Santos, asfixiado
por policiais rodoviários federais em Sergipe. O MPF ainda
não se manifestou.
Esse é o segundo pedido feito pela PF no caso. O MPF já tinha autorizado, no dia 29 de
junho, a prorrogação do inquérito por mais um mês. Na ocasião, a Polícia Federal afirmou
que esperava o resultado dos
laudos do Instituto Médico-Legal do estado e do Instituto Nacional de Criminalística, em
Brasília. O MPF e a PF não informaram qual foi o prazo adicional solicitado pelo delegado
responsável pelas investigações. Ele ainda aguarda o resultado dos laudos.
Genivaldo de Jesus Santos
foi morto no dia 25 de maio durante uma abordagem da PRF
(Polícia Rodoviária Federal) no
município de Umbaúba (SE).

País/São Paulo

INVERO: Sol com névoa ao amanhecer.
As nuvens continuam a tarde.

mente com o prosseguimento da
perícia técnica, capaz de apontar
com maior precisão a extensão e
níveis de atividade da associação
criminosa que se investiga, inclusive no que diz respeito à concretização de ataques ao Estado Democrático de Direito", diz Moraes, em sua decisão.
"Por outro lado, é importante
ressaltar que, somente com a restrição de liberdade foi possível interromper a prática criminosa,
pois o investigado, no mesmo dia
de sua prisão, divulgou vídeo com
novos ataques ao Supremo Tribunal Federal, no qual debochou da
possibilidade de ser preso."
A Polícia Federal também
apreendeu um computador e um
celular de Ivan Rejane. Moraes
afirma que, por meio de perícia, já
há indicativos de que o investigado "arrecada o apoio de diversas
pessoas para a efetivação de seu
projeto de ataque às instituições
democráticas, notadamente o Supremo Tribunal Federal".
Cita entre os interlocutores de
Ivan Rejane um homem que se
intitula "Magaiver Direita Sampa", que diz em mensagens que
irá "estourar as 'bombas' no DF".
No pedido de prisão preventiva feito ao ministro, o delegado federal Fábio Alvarez Shor afirmava
que Ivan Rejane representa risco
à ordem pública e outras medidas
que não sejam a prisão preventiva

não seriam eficazes, porque há,
segundo ele, potencial continuidade de delitos de ameaças ao Judiciário e ao Estado democrático
de Direito.
O delegado da PF diz que uma
decisão contrária poderia passar
"uma mensagem equivocada de
que as condutas praticadas por
Ivan Rejane são toleradas pelo
Estado".
Quando pediu a prisão de Ivan
Rejane a Moraes, no dia 20 de julho, a PF afirmou que o investigado usava perfis das redes sociais
(YouTube, Facebook, Twitter) e
aplicativos de mensagem para
"mandar um recado para a esquerda brasileira", cooptando
apoiadores com o fim de "caçar" e
de "praticar ações violentas dirigidas a integrantes de partidos políticos à esquerda do espectro ideológico e a ministros do Supremo".
Nominalmente, são mencionados o ex-presidente Lula, Marcelo Freixo e a presidente do PT,
Gleisi Hoffmann, além dos ministros do Luís Roberto Barroso,
Edson Fachin, Luiz Fux, Ricardo
Lewandowski, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e o
próprio Moraes.
Ele chama os ministros, nessas
redes, de "vagabundos do STF".
Ivan Rejane vinha, nos últimos
meses, fazendo convocação de
apoiadores para atos de teor golpista durante as comemorações

do Sete de Setembro.
Ao ser preso, publicou um novo vídeo em redes sociais intitulado "PRENDE ELE! A esquerda pira e se desespera diante dos fatos... o Brasil acordou! Chora
tchutchuca....".
Nesse vídeo, ele volta a convocar pessoas para invadir o Supremo no próximo 7 de Setembro e
ataca mais um ministro, Dias Toffoli, além dos outros oito que havia ofendido anteriormente.
Ao decidir pela prisão, Moraes também determinou ao
Twitter, ao YouTube e ao Facebook que bloqueiem as redes sociais do ex-candidato e que o Telegram bloqueie um grupo que
ele administrava.
Antes da decisão, a advogada
dele, Amanda Rodrigues Alves, tinha solicitado a revogação da prisão sob a justificativa de que as falas de seu cliente "foram ditas em
um momento de ira com a situação jurídico política vivenciada
no país, o que por si só afasta o dolo específico necessário à configuração da grave ameaça".
ontem, outra decisão de Moraes foi questionada pela PGR. O
órgão voltou a pedir ao ministro o
arquivamento de inquérito que
apurava o vazamento de dados sigilosos de investigação de suposto
ataque ao sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

PROVOCAÇÃO

Bolsonaro antecipa ida
à Fiesp para 11 de agosto
A campanha do presidente
Jair Bolsonaro (PL) antecipou de
12 para 11 de agosto a participação dele na rodada de encontros
com candidatos à Presidência
promovida pela Fiesp (federação
das indústrias de São Paulo).
Com isso, o evento será realizado no mesmo dia em que serão
lidos dois manifestos contra os
ataques que ele tem feito às urnas
eletrônicas e ao sistema eleitoral.
A Fiesp participa de uma das iniciativas.
A entidade tem realizado encontros com os presidenciáveis
para discutir as "diretrizes prioritárias" para o governo federal
nos próximos quatro anos. O expresidente Lula (PT), por exemplo, estará na sede da federação
no dia 9.
Já participaram do encontro
Ciro Gomes (PDT), Luiz Felipe
D´Ávila (Novo) e Simone Tebet
(MDB) -ela, nesta segunda-feira.
A campanha do presidente
não apresentou justificativa para
a mudança de data.
Na semana passada, Bolsonaro afirmou que o manifesto pela

democracia endossado pela entidade é claramente contra ele.
"Uma nota política eleitoral que
nasceu lamentavelmente na
Fiesp em São Paulo. Se não tivesse o viés político nessa nota, eu
assinaria", afirmou.
O presidente também tem entre os compromissos do dia em
São Paulo um jantar com empresários organizado pelo grupo Esfera Brasil.
De acordo com a coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo,
Bolsonaro deve ser convidado na
Fiesp a assinar o manifesto em
defesa da democracia encabeçado pela instituição, como já fizeram outros presidenciáveis.
Os encontros com candidatos
estão sendo realizados na sede da
Fiesp, e os políticos foram convidados a participar de um diálogo
com diretores, conselheiros, sindicatos e associados das entidades sobre propostas para o Brasil.
Com os dois encontros, o presidente cria uma espécie de contraponto ao evento de divulgação
da "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado de-

mocrático de Direito", que nasceu a partir de um grupo de exalunos da Faculdade de Direito
da USP e será lido no Largo de
São Francisco. Esse texto já conta
com mais de 500 mil assinaturas.
O manifesto será lido em 11 de
agosto, após a divulgação de um
segundo documento, organizado
por empresariais e associações,
intitulado "Em Defesa da Democracia e da Justiça".
As iniciativas pró-democracia
ganharam força após o presidente realizar, em 18 de julho, encontro com embaixadores lotados
em Brasília para expor mentiras
acerca das urnas e do processo
eleitoral, repetindo argumentos
já descartados após sua exposição em uma live no ano passado.
De acordo com pesquisa Datafolha feita entre quarta (27) e
quinta-feira (28), 47% da população diz confiar muito na urna eletrônica, enquanto 32% afirmam
confiar um pouco -o que gera um
índice de credibilidade de 79%
para o sistema, segundo o instituto. Outros 20% responderam que
não confiam nas urnas.

Unicamp vai usar
reconhecimento facial
para evitar fraude
ISABELA
PALHARES/FOLHAPRESS
A Unicamp (Universidade
Estadual de Campinas) vai usar
no vestibular deste ano uma
tecnologia de reconhecimento
facial para validar a autodeclaração de candidatos que concorrerem às vagas reservadas
para pretos, pardos e indígenas.
O sistema funciona com o
uso de um tablet e foi testado
pela primeira vez no vestibular
de 2019. No dia da prova, são
feitas fotos dos rostos dos candidatos que depois são conferidas no ato da matrícula.
Todos os candidatos que fizerem a segunda fase do vestibular da Unicamp passarão
pelo reconhecimento facial.
Para os candidatos que optaram por concorrer pelas vagas
reservadas a pretos, pardos e
indígenas, a tecnologia também poderá substituir a banca
de heteroidentificação.
Até o vestibular do ano passado, todo candidato que concorria à cota racial tinha sua autodeclaração conferida por
uma banca de professores e
funcionários da universidade.
Com o uso da tecnologia, apenas os casos em que houver dúvidas sobre a declaração serão
submetidos à banca -isso inclui
tanto possíveis suspeitas de
fraudes quanto quando ocorrer
problemas técnicos com o reconhecimento de imagem.
"Dessa forma, a gente agiliza o processo de matrícula dos
que forem aprovados no vestibular. A comissão de heteroidentificação nos moldes anteriores só irá conferir os casos
em que houver problemas técnicos ou quando houver alguma questão que dificulte a verificação", disse José Alves de
Freitas Neto, diretor da Comvest (comissão do vestibular
da Unicamp).
As bancas de verificação da
autodeclaração racial foram
criadas em quase todas as universidades públicas do país

SISTEMA

que adotaram cotas raciais para evitar fraudes. Algumas instituições, como a USP, só criaram grupos com essa finalidade depois de terem registrado
casos de fraude.
A Unicamp reserva 50% das
vagas de cada curso para alunos que estudaram em escola
pública, 25% delas são reservadas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.
Ao todo, o vestibular da
Unicamp vai oferecer 2.540
vagas em 69 cursos de graduação. Outras 639 são disputadas
pelo Sisu (Sistema de Seleção
Unificada) com as notas obtidas no Enem (Exame Nacional
do Ensino Médio).
Pela primeira vez, a Unicamp anunciou também que
vai liberar a inscrição dupla
para estudantes que fizeram o
ensino médio em escola pública. Ou seja, eles podem concorrer às vagas pelo vestibular
da universidade e também pelo Enem. Até então, os candidatos tinham que optar por
uma das modalidades.
"Nosso objetivo é permitir
que os estudantes de escola pública tenham mais chance de
ingresso. Observamos que de
27 mil a 30 mil candidatos são
de escola pública no vestibular,
mas só 15 mil se inscrevem no
edital do Enem. Agora, eles poderão se candidatar automaticamente", disse o diretor.
Outra mudança para o vestibular deste ano será a distribuição das questões da 2ª fase
do vestibular. No primeiro dia
de provas, haverá a redução
de duas questões na prova de
linguagens e a inclusão de
duas questões interdisciplinares de ciências da natureza.
Segundo José Neto, a alteração foi feita após constatar
que os candidatos ficaram sobrecarregados no segundo dia
de provas, quando fazem as
avaliações de matemática,
ciências humanas e ciências
da natureza.

PENITENCIÁRIO

Contingente de presos
trabalhando cresce 42%
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS
Mesmo com a população
carcerária em queda no estado
de São Paulo, o número de
presos trabalhando no sistema
penitenciário cresceu 42% nos
últimos dois anos, e alcançou
34.734 em 2022.
A principal causa é o arrefecimento da pandemia e a
retomada da economia. Em
2020, eram 24.478 pessoas
privadas de liberdade exercendo alguma atividade remunerada.
No mesmo período, a população carcerária reduziu de
232.829 para 197.891, segundo

dados atualizados em julho, o
que representação uma diminuição de 15%.
Atualmente, são 477 contratos com instituições públicas e privadas gerenciados pela Funap (Fundação Professor
Dr. Manoel Pedro Pimentel), a
responsável pela contratação
de mão de obra prisional no
estado.
Os dados foram extraídos
do Anuário Brasileira da Segurança Pública Edição Especial
2022, lançado nesta semana, e
comparados com informações
exclusivas da Secretaria de Administração Penitenciária de
São Paulo.

ZONA SUL

Menino morre em
acidente em parque
Um menino de 10 anos
morreu após um acidente no
último sábado em um parque
de diversões na zona sul de
São Paulo. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o garoto chegou a ser levado ao Hospital Saboya, mas
não resistiu.
O parque fica na avenida
Padre Arlindo Vieira, no Jardim Vergueiro. Ainda segundo a SSP, o incidente ocorreu
por volta das 23h. O nome do
menino não foi divulgado pelo órgão.

"Policiais civis atenderam
a ocorrência e, no endereço
indicado, foram informados
que a vítima estava no brinquedo de um parque de diversões quando acabou pulando da cadeira enquanto o
equipamento ainda estava
realizando a parada", diz a
SSP em nota encaminhada à
imprensa.
O caso foi registrado como
morte suspeita e queda acidental pelo 26º Distrito Policial (Sacomã), que solicitou
perícia.

Terça-feira, 2 de agosto de 2022
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Rio de Janeiro/Mundo
TJ-RJ

Os juízes do Órgão Especial
do TJRJ (Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro) decidiram por manter intacto o artigo da lei fluminense que
proíbe a venda e fabricação de
armas de fogo no município
do Rio de Janeiro. O deputado
estadual Alexandre Freitas
(Podemos) havia feito uma
ação questionando a constitucionalidade do artigo.
De acordo com Freitas, amplamente conhecido por defender a política armamentista, o artigo limitava o "princípio da livre iniciativa" e impedia o livre exercício da atividade econômica. Em seu discurso, o deputado afirmou que o
artigo também é fruto de uma
"vontade política equivocada".
"Olhando a Constituição do
estado do Rio de Janeiro, nós
vemos que o princípio da livre
iniciativa não é apenas um
princípio constitucional, é um
fundamento da República.
Tanto a Constituição federal,
quanto a estadual, garantem o
livre exercício da atividade
econômica desde que ela seja
lícita", afirmou Freitas.
Adicionando: "Por meio de
uma vontade política equivocada, o município decidiu por
proibir uma atividade lícita,
garantida pela Constituição e
que, no final das contas, se

mostra completamente inútil
para o fim político que esse artigo buscava".
Em resposta, o procurador
Flávio Andrade de Carvalho
Brito, representando a Câmara de Vereadores do Rio, afirmou que a Lei Orgânica Municipal, que contém o artigo
questionado, foi escrita "a luz
de números bárbaros de violência que nossa capital sofre",
em 1990.
Além disso, citou ações que
anteriormente tentaram desmantelar esse artigo e que foram rejeitadas pela Câmara,
defendendo que a "escolha do
ator político já foi feita, foi feita
em 1990 e novamente no ano
passado", quando duas dessas
ações foram negadas.
"Há de se ponderar que o poder público poderá condicionar
a liberdade de iniciativa a luz de
valores sociais. Aqui não é uma
emenda à Lei Orgânica proibindo a venda de sorvete, é de arma
de fogo", afirmou.
A relatora, Suely Lopes Magalhães, decidiu por manter a
norma –reforçando que o município, nesse caso a capital
fluminense, tem direito de legislar sobre questões de segurança pública.
A reportagem entrou em
contato com o deputado Alexandre Freitas em busca de
posicionamento. Em caso de
manifestação, a nota será
atualizada.

C O V I D -19

Rio tem 28 mil vacinas
que vencem hoje
VINÍCIUS LISBOA/ABRASIL
A Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro (SMS)
tem 28 mil doses da vacina AstraZeneca contra a Covid-19
que só podem ser usadas até hoje, por ser o último dia em que
estarão dentro do prazo de validade. E na cidade, há mais de 3
milhões de pessoas que podem
receber as doses por não terem
completado seus esquemas vacinais contra o SARS-CoV-2.
A vacina AstraZeneca pode
ser aplicada apenas em adultos, com idade a partir de 18
anos, e pode fazer parte tanto
do esquema básico de vacinação - primeira e segunda dose quanto dos reforços.
No município do Rio de Janeiro, todos os maiores de 18
anos já podem receber as duas
doses de reforço, respeitando
os intervalos de ao menos quatro meses entre as doses. Apesar disso, a maior parte dos jovens adultos não recebeu todas as doses de reforço indicadas para suas faixas etárias e
poderiam ser imunizados com
essas vacinas que correm o risco de serem descartadas.
Mais de 523 mil pessoas entre 30 e 39 anos de idade receberam apenas a primeira dose
de reforço, e 385 mil pessoas
tomaram apenas o esquema
básico, de duas doses ou dose
única. Esse contingente chega
perto de 1 milhão, se somada
às 83 mil pessoas de 30 a 39
anos que só se vacinaram com
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Justiça do RJ mantém
proibição de venda e
fabricação de armas
PEDRO PAULO
FURLAN/UOL/FOLHAPRESS

INVERO: Sol com névoa ao amanhecer.
Manhã
As nuvens continuam a tarde.

a primeira dose.
Também poderiam receber
essas doses mais de 1 milhão
de jovens de 20 a 29 anos de
idade, quase 800 mil pessoas
de 40 a 49 anos, e mais de 500
mil com 50 a 59 anos. Essas
pessoas tomaram apenas uma
dose de reforço, não tomaram
nenhuma ou ainda estão com
apenas a primeira dose registrada nos cartões de vacinação.
O prazo desses e outros lotes da vacina contra a covid-19
produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) era inicialmente de 6 meses, mas foi
ampliado pelo Ministério da
Saúde para 9 meses. Com a
mudança, as vacinas, que venceriam em maio, poderão ser
usadas até amanhã.
Na semana passada, o Rio
de Janeiro ampliou para toda a
população adulta a possibilidade de tomar duas doses de
reforço. Quando a decisão foi
tomada, o número de vacinas
que vence hoje era de 70 mil, o
que mostra que mais de 40 mil
pessoas receberam esse imunizante na quinta-feira (28),
sexta-feira (29) e sábado (30).
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, caso sobrem
doses fora do prazo de validade, há protocolos rígidos para
coleta das vacinas nos postos e
descarte da forma adequada,
seguindo as normas da Vigilância Sanitária e do Ministério
da Saúde, o que evita qualquer
possibilidade de uso equivocado fora da validade.

Nota
ARARUAMA GANHARÁ CINTURÃO PARA
EVITAR DESPEJO DE ESGOTO NAS PRAIAS
A concessionária do serviço de água e esgoto da Região dos
Lagos iniciou ontem, na Praia do Siqueira, em Cabo Frio, as
obras de implantação do cinturão de proteção no entorno da
Lagoa de Araruama e da rede separativa de esgoto nas ruas
da localidade. Ao todo, a lagoa abrange seis municípios da
região: Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia,
Iguaba Grande, Araruama e Saquarema. A coordenadora de
Responsabilidade Social da Prolagos, Simony Dias, e
engenheiros da concessionária, explicaram como vai funcionar
a operação. “É importante que os moradores entendam os
benefícios que serão gerados por esse investimento. Além
disso, toda obra gera impactos na população.

Mundo está a um erro de
cálculo da guerra nuclear
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

"A

humanidade está a
um mal-entendido,
a um erro de cálculo da aniquilação nuclear". A advertência, sombria mas realista,
foi feita ontem pelo secretáriogeral da ONU, o português António Guterres.
Ele a proferiu na abertura da
décima conferência de revisão
do TNP, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, o falho mas
mais amplo instrumento multilateral para controle de arsenais
atômicos. "Tivemos uma sorte
extraordinária até aqui. Mas sorte não é estratégia nem escudo
para impedir que as tensões
geopolíticas degenerem em um
conflito nuclear", afirmou.
Compartilhando a avaliação
dos maiores especialistas no tema, ele afirmou que o risco de
tal embate hoje "não se via desde o apogeu da Guerra Fria".
Sem precisar nominar, a Guerra
da Ucrânia e as ameaças abertas
e veladas de Vladimir Putin de
utilizar suas armas nucleares
norteiam essa leitura. O temor
de uma Terceira Guerra Mundial voltou à moda.
Poucos dias antes de disparar
a guerra, em fevereiro, o russo fez
uma grande simulação usando as
principais armas de seu arsenal.
No dia da invasão, 24 de fevereiro, discurso e disse que quem se
intrometesse iria sofrer consequências inauditas na história.
Três dias depois, colocou suas
forças estratégicas em alerta.
Ao longo da guerra, surgiu a
especulação de que Putin poderia usar bombas táticas, de menor potência, em caso de o con-

flito degringolar para o Kremlin.
Aqui e ali, ao negar intenções
nucleares, ele e outras autoridades russas lembraram o mundo
do poderio do país no setor, com
sucesso relativo, já que o Ocidente não interveio com tropas,
só com envio de armas a Kiev.
Hoje, Moscou e Washington
detêm um arsenal semelhante,
um pouco maior do lado russo,
que equivale a 90% das 13 mil
ogivas disponíveis no mundo.
Se parece pouco ante as 70 mil
do final dos anos 1980, é mais do
que suficiente para obliterar a
civilização.
Ontem Putin disse o óbvio:
"Ninguém ganharia uma guerra
nuclear". Na véspera, contudo,
havia lembrado que os EUA e a
aliança militar Otan são as
maiores ameaças a Moscou e
feito a elegia da introdução do
míssil hipersônico com capacidade nuclear Tsirkon na frota
naval russa este ano.
Não é só a tensão na Europa
que preocupa. EUA e China embarcaram na chamada Guerra
Fria 2.0 em 2017, que dá sinais
diários de pulsação como a visita da presidente da Câmara
americana, Nancy Pelosi, à Ásia.
Ela não nega nem confirma que
poderá visitar Taiwan, a ilha que
Pequim considera sua, e nesta
segunda o governo chinês disse
que suas Forças Armadas não ficariam "sentadas esperando" tal
viagem ocorrer.
Os chineses têm cerca de um
quinto das ogivas nucleares
operacionais que EUA e Rússia
mantêm em alerta permanente,
e há diversos investimentos em
infraestrutura militar atômica
que sugerem um avanço no se-

tor até o fim da década. Os americanos, por sua vez, seguem
exercitando suas capacidades.
Na península coreana, há alguns meses há a expectativa de
que a ditadura de Kim Jong-un
irá fazer um novo teste nuclear
para tentar provocar negociações da Coreia do Norte com a
do Sul. E Índia e Paquistão seguem como arquirrivais atômicos no Sul da Ásia.
O TNP não é nenhuma panaceia, mas ajudou o mundo a estabelecer algum tipo de controle
sobre as armas mais destruidoras já criadas pelo homem. Ele
tem 191 aderentes, quase a totalidade do clube da ONU. Foi assinado em 1968, entrando em
vigor dois anos depois.
Com efeito, entre quem não
assina estão potências nucleares
que emergiram depois de sua
negociação: Índia, Paquistão,
Coreia do Norte e Israel, sendo o
arsenal do Estado judeu um segredo de polichinelo. Também
não o integra o disfuncional Sudão do Sul.
Seus mecanismos de controle, operados pela AIEA (Agência
Internacional de Energia Atômica), são complexos e dependem
em muitos casos dos chamados
protocolos adicionais, que visam o monitoramento mais específico do material físsil produzido por países com programas
nucleares pacíficos.
Várias nações signatárias do
tratado, como o Brasil, não concordam com tais protocolos e os
consideram uma ameaça à sua
soberania. As regras, afinal, foram escritas com a mão pesada
das cinco grandes potências nucleares, todas aderentes do TNP:

EUA, Rússia, China, França e
Reino Unido, não por acaso as
vencedoras da Segunda Guerra
Mundial e donas de assentos
permanentes no Conselho de
Segurança da ONU. No começo
deste ano, antes da guerra, firmaram um compromisso de
que nenhum deles iniciaria um
conflito atômico, mas nenhuma
apoia o novo e mais abrangente
Tratado de Proibição Total de
Armas Nucleares.
Como a Folha mostrou no
mês passado, um novo capítulo
do embate do Brasil está em curso com o pedido para manejo de
combustível do submarino de
propulsão nuclear que o país está
desenvolvendo. Assim como a
Austrália, que até 2024 deverá ser
dotada de tecnologia anglo-americana semelhante, os brasileiros
buscam provar que não haverá
uso militar que não seja para fazer a embarcação navegar.
A mais recente conferência
de exame do TNP foi em 2015, e
acabou sem acordo. O então secretário-geral da ONU, o sul-coreano Ban Ki-Moon, escreveu
um artigo na semana passada
para o site Foreign Policy dizendo que aquele fracasso hoje redundou em uma naturalização
do tema guerra nuclear que faz o
ambiente ser mais perigoso do
que durante a Guerra Fria.
Com efeito, o equilíbrio daquele período entre EUA e
União Soviética era terrível, mas
foi mantido justamente pela noção enunciada por Putin de destruição mútua. A nova reunião,
que vai até o dia 26, é "uma
oportunidade para reforçar o
tratado e adequá-lo ao mundo
de hoje", disse Guterres.

REINO UNIDO

Candidatos prometem
linha dura contra imigração
Os dois candidatos à sucessão de Boris Johnson no Reino
Unido são do mesmo Partido
Conservador e têm centrado a
campanha até aqui nos temas
econômicos. É nesse campo, afinal, que Rishi Sunak e Liz Truss
divergem ferozmente, em discussões sobre promover ou não
o corte de impostos como resposta à crise do custo de vida.
Mas se a condução da economia os divide, o ex-secretário
de Finanças e a atual secretária
de Relações Exteriores se veem
bastante afinados em ao menos
um outro tema: a política mais
linha dura contra a imigração

irregular, já largamente ensaiada na gestão do demissionário
Boris.
Os dois postulantes à liderança do partido e, por consequência, ao posto de primeiroministro, travaram na última
semana uma espécie de competição envolvendo a questão.
Entre promessas para conter o
desembarque de imigrantes irregulares na costa marítima, ao
fim ambos se comprometeram
em manter o envio de deportados para Ruanda, país na África
central.
A medida foi anunciada em
abril pelo governo britânico,

que a bancou mesmo após críticas virem prontamente de entidades de direitos humanos. O
primeiro voo do projeto, porém,
foi impedido de decolar em junho, na última hora, depois de
uma batalha judicial que incluiu
liminares a uma série de migrantes.
O tema voltou a ganhar relevância no Reino Unido porque
entre 2019 e 2021 o número de
imigrantes irregulares que chegaram em pequenas embarcações subiu mais de 15 vezes,
passando de 1.843 para 28,5 mil
em 12 meses. De acordo com as
estatísticas do Ministério do In-

terior, neste ano, entre janeiro e
março, 4.540 pessoas já desembarcaram no país, taxa três vezes maior do que no mesmo trimestre do ano anterior.
Como o pico costuma ser registrado no verão do hemisfério
Norte, o total anual pode ser superado. Só entre 11 e 17 de julho, por exemplo, cerca de 1.400
migrantes cruzaram o Canal da
Mancha, atravessando pela
França e vindos principalmente
de Irã e Iraque.
"As pessoas estão cansadas
de ver barcos pequenos chegarem a este país e as autoridades
parecendo impotentes em barrá-las", disse Sunak, ao anunciar
um programa de dez pontos para enfrentar a situação, no qual
promete implementar a chamada parceria com Ruanda. "Não
tem nada de racista em querer
ter fronteiras seguras que funcionem." O candidato é neto de
imigrantes indianos.

