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MUDANÇA

Congresso aprova saque do vale-alimentação
O Congresso Nacional aprovou ontem a medida provisória que altera as regras sobre o pagamento do auxílio-alimentação. A ideia de incluir o pagamento em dinheiro, cogitada pelo relator, foi retirada por ele próprio da proposta,
após pressão. Uma das mudanças aprovadas estabelece

CORRUPÇÃO

que, se houver saldo no vale-alimentação ao final de 60 dias,
o dinheiro poderá ser sacado pelo trabalhador. Há uma interpretação de que o pagamento em dinheiro desse saldo
residual pode gerar uma dúvida sobre a natureza do benefício, embora a CLT indique que ele tem caráter indenizató-

rio -e, portanto, não incidem encargos sobre ele.O texto-base foi aprovado na Câmara dos Deputados por 248 votos a
favor e 159 contrários. Os deputados rejeitaram propostas
de modificação. Horas depois, os senadores aprovaram o
texto-base de maneira simbólica. PÁGINA 2

COPOM
FELIPE SAMPAIO/STF

BC eleva Selic para 13,75%,
com nova alta de 0,5 ponto
O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central elevou
ontem a taxa básica de juros (Selic) novamente em 0,5 ponto percentual,
de 13,25% a 13,75% ao ano, no aperto monetário mais longo da série histórica. Diante do risco de desancoragem das expectativas para prazos
mais longos, o colegiado do BC deixou a porta aberta para um possível

ajuste adicional na próxima reunião, em setembro. No comunicado, o
comitê diz que avaliará a necessidade de uma nova alta de menor magnitude, ou seja, de 0,25 ponto. "O Copom enfatiza que seguirá vigilante e
que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para
assegurar a convergência da inflação para suas metas", disse. PÁGINA 2

REINDUSTRIALIZAÇÃO

Moraes diz
que lei da
improbidade
é conquista

FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

Guedes diz que
vai zerar IPI para
impulsionar
setor industrial

O ministro Alexandre de Moraes, relator no STF (Supremo
Tribunal Federal) (foto) do processo sobre a possibilidade de
aplicação retroativa da nova lei
de improbidade, afirmou ontem
que os tribunais precisam se aparelhar melhor para combater a
corrupção e para julgar ações de
improbidade. Segundo ele, "não
é factível" que o tempo médio
entre o recurso apresentado após
a sentença de um juiz e o julgamento em um órgão colegiado
seja tão longo quanto o atual. Dados apresentados por Moraes,
baseados em informações do
CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e do Ministério Público de
São Paulo, apontam que o período médio para que esses julgamentos aconteçam, da decisão
de primeira instância até a decisão de segunda instância, é de
mais de três anos. Moraes começou a ler no fim de tarde desta
quarta seu voto no julgamento a
respeito do assunto. PÁGINA 3

FIM

O ministro da Economia, Paulo Guedes (foto), afirmou ontem que o
governo irá zerar o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), de modo a dar um impulso adicional para o setor industrial do país. "Vamos
reindustrializar o Brasil. Vamos zerar esse IPI", afirmou Guedes, durante
participação no evento Expert XP. O ministro não detalhou, contudo, de
que forma pretende promover a medida ou um cronograma para sua implementação. O governo editou no final de julho um decreto que determina a redução de 35% do IPI sobre produtos que não são fabricados na
Zona Franca de Manaus. Em fevereiro, o governo havia cortado o IPI em
25%, e ampliou o corte para 35% em abril. Guedes também afirmou que o
Brasil está no "início de um longo ciclo de crescimento", enquanto a
maior parte das economias desenvolvidas está no final do ciclo de expansão econômica observada ao longo dos últimos anos. "Estamos em equilíbrio fiscal. O fiscal está forte", disse o ministro, que defendeu o aumento
dos gastos sociais acima do teto fiscal, frente aos impactos da guerra na
Ucrânia para bens essenciais como os alimentos. Ele ressaltou que o crescimento dos gastos previsto para este ano não irá acarretar em uma expansão do tamanho do Estado, e que, em situações excepcionais.

IMPUNIDADE

DA MORDOMIA

Câmara aprova
fim da saída
temporária
de detentos
PÁGINA 3

Julgamento da boate Kiss é anulado
O julgamento que condenou quatro réus pela tragédia da boate
Kiss, ocorrida em Santa Maria em 2013, foi anulado pelos desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul. A decisão se deu por 2 votos a 1, na análise dos recursos da defesa dos réus ontem. A decisão revoga as prisões de Elissandro Callegaro Spohr, dono da boate Kiss, que havia sido condenado a 22 anos
e seis meses de reclusão; seu sócio, Mauro Londero Hoffmann, que

havia sido condenado a 19 anos e seis meses; o vocalista da banda
Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, que havia sido
condenado a 18 anos; e o assistente da banda, Luciano Bonilha Leão,
também condenado a 18 anos. Com a anulação do julgamento, o incêndio que terminou com 242 mortes e mais de 600 feridos pode
completar dez anos em janeiro de 2023 sem nenhum responsabilizado na prisão. PÁGINA 3
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Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(3/8)
Poupança 3
(4/8)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
13,75% 0,10
OURO
0,74% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,3671

0,21% (jul.) EURO turismo
0,67% (jun.) Compra: 5,3975
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 3/ago Compra: 5,2840
DÓLAR comercial
R$ 301,00 Compra: 5,2774
DÓLAR turismo
Venda: 5,3677 Compra: 5,2990

Venda: 5,5775
Venda: 5,2846
Venda: 5,2780
Venda: 5,4790
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MERCADOS

Dólar fecha estável a
R$ 5,27; Bovespa sobe
0,4%, com ações locais
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL
Em um dia de decisão sobre
os juros básicos no Brasil e de
poucas mudanças no cenário
internacional, o dólar fechou
estável, após alternar altas e
baixas ao longo do dia. A Bolsa
de Valores de São Paulo (Bovespa) se recuperou pelo segundo dia consecutivo, beneficiada por ações locais.
O dólar comercial encerrou ontem vendido a R$
5,278, com recuo de apenas
0,02%. A cotação iniciou o dia
tensa, chegando a subir para
R$ 5,31 por volta das 11h30,

CASOS

passou a cair durante a tarde,
mas ganhou força perto do
fim das negociações, fechando estável.
O mercado de ações teve
um dia mais tranquilo. O Índice Bovespa (Ibovespa), fechou
aos 103.775 pontos, com alta
de 0,4%. Ações ligadas a mineradoras e siderúrgicas, que tinham subido no dia anterior,
caíram, mas papéis de empresas ligadas ao consumo, como
varejistas, valorizaram-se hoje, com a expectativa de que o
Banco Central (BC) esteja perto de encerrar o ciclo de altas
dos juros básicos.

DE CALAMIDADE

Senado aprova MP que
permite teletrabalho
e redução de jornada
RENATO
MACHADO/FOLHAPRESS
O Senado aprovou ontem a
medida provisória que autoriza governos a flexibilizar regras trabalhistas para conter
consequências sociais e econômicas de estado de calamidade pública.
Diferentemente das ações
adotadas durante a pandemia
do novo coronavírus, essa autorização é válida para a decretação do estado de calamidade
não apenas pelo governo federal mas também por estados e
municípios.
A proposta foi aprovada
por 51 votos a favor e 17 contrários e agora segue direto
para a promulgação -uma vez
que não houve alteração em
seu conteúdo, nem na Câmara dos Deputados e nem no
Senado.
O texto precisava ser aprovado até o dia 7 para não perder a validade.
O texto da medida provisória prevê que poderão ser adotados para a preservação do
emprego, por empregados e
empregadores, medidas alternativas como o teletrabalho, a
antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas; o aproveitamento e a

antecipação de feriados; banco
de horas e a suspensão da exigibilidade dos recolhimentos
do FGTS.
A medida provisória também autoriza o governo federal a aplicar as medidas previstas no Programa Emergencial
de Manutenção do Emprego e
da Renda, que foi criado durante a pandemia. As medidas
incluem redução proporcional
da jornada de trabalho e do salário ou suspensão temporária
do contrato de trabalho mediante acordo com o pagamento do Bem (Benefício
Emergencial).
O Executivo federal terá essa competência tanto nos casos de calamidade pública nacional como também nas regionais. O período máximo será de 90 dias.
A medida provisória prevê
que as empresas poderão mudar o regime de trabalho de
seus funcionários, adotando o
teletrabalho ou o trabalho remoto. Os empregadores também terão a capacidade de determinar o retorno ao regime
presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos.
Não será necessário o registro
prévio da alteração do contrato individual de trabalho.

TELEFONIA

Tecnologia 5G chega
hoje a São Paulo
GUSTAVO SOARES/FOLHAPRESS
O 5G vai funcionar em São
Paulo a partir das 8h de hoje,
após uma força-tarefa das operadoras de telefonia na semana passada para convencer a
Anatel (Agência Nacional de
Telecomunicações) a liberar o
sinal. A cidade é a quarta capital a receber a tecnologia no
país, depois de Brasília, Belo
Horizonte, Porto Alegre e João
Pessoa.
BAIRROS
Segundo a Anatel, o início
da operação do 5G na cidade

deve contar com a ativação de
cerca de 1.400 antenas. A
agência forneceu o mapa
abaixo, com a localização das
antenas que serão ativadas
para o 5G.
A cobertura está concentrada no centro expandido, entre
as marginais Tietê e Pinheiros,
e pega também uma parte da
zona oeste e o início da zona
sul. Segundo a agência reguladora, a área de maior concentração de antenas é também
onde há maior concentração
de prédios empresariais, polos
de empregos e famílias com
maior poder aquisitivo.

BC eleva Selic a 13,75%, com
novo aumento de 0,5 ponto
NATHALIA
GARCIA/FOLHAPRESS

O

Copom (Comitê de
Política Monetária)
do Banco Central elevou ontem a taxa básica de juros (Selic) novamente em 0,5
ponto percentual, de 13,25% a
13,75% ao ano, no aperto monetário mais longo da série
histórica.
Diante do risco de desancoragem das expectativas para
prazos mais longos, o colegiado do BC deixou a porta aberta
para um possível ajuste adicional na próxima reunião, em
setembro. No comunicado, o
comitê diz que avaliará a necessidade de uma nova alta de
menor magnitude, ou seja, de
0,25 ponto.
"O Copom enfatiza que seguirá vigilante e que os passos
futuros da política monetária
poderão ser ajustados para assegurar a convergência da inflação para suas metas", disse.
"Nota ainda que a incerteza
da atual conjuntura, tanto doméstica quanto global, aliada
ao estágio avançado do ciclo
de ajuste e seus impactos acumulados ainda por serem observados, demanda cautela
adicional e m sua atu ação",
complementou.
Com o 12º aumento consecutivo, a Selic atingiu o pata-

mar mais alto desde 2016. De
outubro a novembro daquele
ano, ainda durante o governo
Michel Temer (MDB), a taxa
de juros estava fixada em 14%
ao ano.
De sde o pr i m e i r o m o vi mento, quando partiu de seu
piso histórico (2% ao ano) em
março de 2021, o ciclo de aperto acumula elevação de 11,75
pontos percentuais.
O atual choque de juros já é
o mais forte desde a adoção do
regime de metas de inflação,
em 1999. Na época, a taxa básica subiu de 25% para 45% ao
ano.
No encontro desta quarta, o
colegiado do BC seguiu o plano sinalizado na reunião anterior e repetiu a magnitude do
aumento de 0,5 ponto promovido em junho, quando reduziu a dose de ajuste da taxa de
juros pela metade após duas
altas seguidas de 1 ponto percentual.
Para justificar o movimento, o Copom citou a "incerteza
ao redor de seus cenários e um
balanço de riscos com variância ainda maior do que a usual
para a inflação prospectiva".
A decisão do Copom veio
em linha com a projeção consensual do mercado financeiro. Levantamento feito pela
Bloomberg mostrou que a elevação de 0,5 ponto percentual

na Selic era praticamente unân i m e e n tr e o s e co n o m i s ta s
diante de mudanças significativas no ambiente doméstico.
Desde o último encontro, as
medidas do governo para baratear os preços dos combustíveis por meio do corte de impostos se concretizaram, com
a sanção da lei que fixa o teto
de 17% ou 18% para as alíquotas de ICMS (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços) sobre combustíveis,
energia elétrica, transporte e
telecomunicações.
Com isso, o IPCA-15 (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15) desacelerou
com força em julho e atingiu a
menor variação em dois anos,
com a taxa acumulada em 12
meses ficando em 11,39%. O
número veio abaixo de 12%,
mas ainda muito acima da meta oficial para a inflação deste
ano (3,5%) -já abandonada pelo BC.
O IPCA de julho será divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na próxima terça-fei.
Apesar do alívio de curto
prazo estimado sobre a inflação, a percepção de aumento
dos riscos fiscais, após a aprovação da emenda constitucional que amplia benefícios soci a i s e s u s te n ta a a ti vi d a d e
econômica, tem pressionado

as expectativas para 2023.
Dado que as projeções de
inflação para este ano e o próximo estavam sujeitas a impactos elevados associados às
alterações tributárias, o comitê optou por "dar ênfase à inf la çã o a cu m u la d a e m d o z e
meses no primeiro trimestre
de 2024, que reflete o horizonte relevante, suaviza os efeitos
diretos decorrentes das mudanças tributárias, mas incorpora seus impactos secundários sobre as projeções de inflação relevantes para a decisão de política monetária".
O BC avaliou que permanecem fatores de risco para a inflação em ambas as direções.
Entre as condições que puxariam os preços para cima,
destacou uma maior persistência das pressões inflacionárias globais, a incerteza sobre
o futuro do arcabouço fiscal do
país e estímulos fiscais adicionais que sustentam a demanda agregada, parcialmente incorporados nas expectativas
de inflação e nos preços de ativos.
Na direção contrária, voltou
a ressaltar uma possível reversão, ainda que parcial, do aumento nos preços das commodities internacionais em moeda local e uma desaceleração
da atividade econômica mais
acentuada do que a projetada.

Alta da Selic encarece crédito e prestações
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL
A elevação da taxa Selic (juros básicos da economia), decidida ontem pelo Banco Central,
continuará a encarecer o crédito
e as prestações, segundo a Associação Nacional dos Executivos
de Finanças, Administração e
Contabilidade (Anefac).
Apesar de o impacto na ponta
final ser diluído, por causa da diferença muito grande entre a taxa básica e os juros efetivos de
prazo mais longo, o tomador de
novos empréstimos sentirá os
efeitos do aperto monetário.
Segundo a Anefac, o juro mé-

dio para as pessoas físicas passará de 119,07% para 120,05% ao
ano. Para as pessoas jurídicas, a
taxa média sairá de 56,57% para
57,29% ao ano. A Selic passou de
13,25% para 13,75% ao ano.
No financiamento de uma
geladeira de R$ 1,5 mil em 12
prestações, o comprador desembolsará R$ 0,39 a mais por
prestação e R$ 4,63 a mais no valor final com a nova taxa Selic. O
cliente que entra no cheque especial em R$ 1 mil por 20 dias
pagará R$ 0,27 a mais.
Na utilização de R$ 3 mil do
rotativo do cartão de crédito por
30 dias, o cliente gastará R$ 1,20

a mais. Um empréstimo pessoal
de R$ 5 mil por 12 meses cobrará
R$ 1,24 a mais por prestação e
R$ 14,85 a mais após o pagamento da última parcela.
Um empréstimo de R$ 3 mil
em 12 meses numa financeira
sairá R$ 0,81 mais caro por prestação e R$ 9,72 mais caro no total.
No financiamento de um automóvel de R$ 40 mil por 60 meses,
o comprador pagará R$ 11,23 a
mais por parcela e R$ 673,51 a
mais no total da operação.
Em relação às pessoas jurídicas, as empresas pagarão R$
62,18 a mais por um empréstimo de capital de giro de R$ 50

mil por 90 dias, R$ 24,93 pelo
desconto de R$ 20 mil em duplicatas por 90 dias e R$ 2,67 a
mais pela utilização de conta
garantida no valor de R$ 10 mil
por 20 dias.
POUPANÇA
A Anefac também produziu
uma simulação sobre o impacto
da nova taxa Selic sobre os rendimentos da poupança. Com a
taxa de 13,75% ao ano, a caderneta só rende mais que os fundos de investimento quando o
prazo da aplicação é curto e a taxa de administração cobrada
pelos fundos é alta.

TRABALHADOR

Câmara aprova MP que
muda vale-alimentação
A Câmara dos Deputados
aprovou ontem a medida provisória que altera as regras sobre o
pagamento do auxílio-alimentação -foi retirada pelo relator sua
proposta anterior de fazer o pagamento em dinheiro aos trabalhadores.
O texto-base foi aprovado por
248 votos a favor e 159 contrários. Os deputados rejeitaram
propostas de modificação.
O texto original enviado pelo
governo tinha como objetivo
principal impedir que os recursos do vale-alimentação fossem
usados para outros fins.
Durante a tramitação, o relator, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), cogitou incluir dispositivo que previa o pagamento em dinheiro ou recursos líquidos, e não apenas nos cartões de vale-alimentação dispo-

nibilizados pelas empresas.
A medida provocou reação
de diversos setores, em particular dos estabelecimentos comerciais, que argumentavam que o
benefício deixaria de ser usado
para a compra de alimentos.
A MP diz que os valores pagos
pela empresa deverão ser utilizados para o pagamento de refeições em restaurantes e similares ou para a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais.
O empregador, ao contratar
empresa para o fornecimento
do vale-alimentação, não poderá exigir ou receber qualquer tipo de deságio ou imposição de
descontos sobre o valor contratado ou prazos de repasse ou pagamento que descaracterizem a
natureza pré-paga dos valores a
serem disponibilizados aos tra-

balhadores.
O texto também proíbe que
se exijam outras verbas e benefícios diretos ou indiretos de
qualquer natureza não ligados
diretamente à promoção de saúde e segurança alimentar do trabalhador, dentro de contratos
firmados com emissoras dos vales-alimentação.
A execução inadequada, o
desvio ou o desvirtuamento das
finalidades do auxílio-alimentação por empregadores ou pelas
emissoras dos vales poderão implicar a aplicação de multa no
valor de R$ 5.000 a R$ 50 mil. O
valor dobra em caso de reincidência ou se houver qualquer
dificuldade à fiscalização.
A multa também incidirá sobre o estabelecimento que vende produtos não relacionados à
alimentação do trabalhador e

sobre a empresa que credenciou
o local.
O relator fez mudanças no
texto que desagradaram ao governo. Uma delas permite que
se adote o arranjo de pagamento
aberto, que delega para as bandeiras dos cartões a responsabilidade de credenciar os restaurantes. Hoje, quem faz isso são
as operadoras dos cartões de vale-alimentação.
CENTRAIS SINDICAIS
O relatório de Paulinho da
Força (Solidariedade-SP) também prevê a possibilidade de repasse das sobras da contribuição sindical obrigatória, que foi
extinta em 2017, para centrais
sindicais. Presidente de honra
da central Força Sindical, Paulinho foi escolhido relator da MP
pela proximidade que tem com
o presidente da Câmara, Arthur
Lira (PP-AL).
O dispositivo que trata da
possibilidade de repasse do saldo residual de contribuição sindical para centrais deve encerrar disputa pelo recurso, que pode superar R$ 600 milhões.
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ASSASSINATO

Moraes diz que lei da
improbidade é conquista
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

O

ministro Alexandre
de Moraes, relator no
STF (Supremo Tribunal Federal) do processo sobre a
possibilidade de aplicação retroativa da nova lei de improbidade,
afirmou ontem que os tribunais
precisam se aparelhar melhor
para combater a corrupção e para julgar ações de improbidade.
Segundo ele, "não é factível"
que o tempo médio entre o recurso apresentado após a sentença de um juiz e o julgamento
em um órgão colegiado seja tão
longo quanto o atual.
Dados apresentados por Moraes, baseados em informações
do CNJ (Conselho Nacional de
Justiça) e do Ministério Público
de São Paulo, apontam que o período médio para que esses julgamentos aconteçam, da decisão
de primeira instância até a decisão de segunda instância, é de
mais de três anos.
Moraes começou a ler no fim
de tarde desta quarta seu voto no
julgamento a respeito do assunto, que é de repercussão geral -o
que significa que sua decisão incidirá em outros processos similares pelo país.

Pouco depois, a sessão foi encerrada por comum acordo entre
os ministros, devido ao lançamento de um livro que ocorre na
sede do Supremo. Moraes irá
apresentar o trecho mais importante do seu voto hoje.
Ao iniciar a leitura de seu voto,
o ministro disse que as normas
sobre o tema foram "uma grande
conquista no combate à corrupção e no combate à má gestão de
recurso público".
Aponta, porém, que tanto a legislação antiga, de 1992, como a
nova, de 2021, não são "extremamente técnicas" e têm "inúmeras
brechas".
A possibilidade de aplicação
retroativa da nova lei de improbidade pelo STF interessa não só a
políticos que manifestaram intenção de concorrer às eleições
deste ano, mas também a dezenas de agentes e servidores públicos acusados de atuação irregular nas últimas décadas.
Mais benéfica, a nova lei eliminou a sanção por irregularidades "culposas" e agora será
preciso comprovar que houve
dolo -ou seja, quando há intenção ou se assume o risco de cometer o ilícito.
Além disso, os prazos de pres-

crição da nova lei para itens como perda da função pública e de
direitos políticos são mais curtos.
Após o voto de Moraes, que
deve ser encerrado hoje, os demais ministros irão ler os seus
votos.
Já se manifestaram ao plenário do Supremo entidades como a Conamp (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público) e o conselho federal da OAB.
O procurador-geral da República, Augusto Aras, reafirmou que não é favorável à retroatividade da nova lei de improbidade.
Caso haja a retroatividade, a
mudança beneficiará, por exemplo, os ex-governadores José Roberto Arruda (PL-DF) e Anthony
Garotinho (União-RJ), e também
do ex-prefeito do Rio César Maia
(PSDB), vice na chapa de Marcelo Freixo (PSB) ao governo fluminense.
O trio obteve liminares (decisões provisórias urgentes) recentes do presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça),
Humberto Martins, para que
seus processos sejam suspensos. A decisão a favor de Arruda,
porém, foi revogada por outro

ministro após o retorno do recesso de julho.
O ministro Gurgel de Faria, ao
revogar a suspensão, afirmou
que já havia negado em junho
um pedido de Arruda sobre o caso e que ele fez novas solicitações
idênticas às já analisadas. Ele é o
relator do caso.
As demais suspensões devem
ser derrubadas caso o Supremo
considere que a aplicação da nova lei, mais benéfica, não é válida
antes de sua sanção, em 2021, e
não pode retroagir. Ainda assim,
há possibilidade de que os políticos peçam à Justiça Eleitoral para
se candidatar.
Dos três, quem terá mais dificuldade de se candidatar sem ser
barrado será Garotinho, já que
também foi condenado em ação
eleitoral pelo TRE-RJ (Tribunal
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro), sob acusação de compra
de votos.
Afirma, ainda, que seu cliente
tem recorrido da decisão da Justiça Eleitoral.
Há outras ações de improbidade que tramitam em cortes superiores relativas a políticos de
expressão, como o presidente da
Câmara dos Deputados, Arthur
Lira (PP-AL).

IMPUNIDADE

Desembargadores do TJ-RS
anulam Julgamento da boate Kiss
CAUE FONSECA/FOLHAPRESS
O julgamento que condenou
quatro réus pela tragédia da
boate Kiss, ocorrida em Santa
Maria em 2013, foi anulado pelos desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul. A
decisão se deu por 2 votos a 1, na
análise dos recursos da defesa
dos réus ontem.
A decisão revoga as prisões
de Elissandro Callegaro Spohr,
dono da boate Kiss, que havia sido condenado a 22 anos e seis
meses de reclusão; seu sócio,
Mauro Londero Hoffmann, que
havia sido condenado a 19 anos
e seis meses; o vocalista da banda Gurizada Fandangueira,
Marcelo de Jesus dos Santos,

FIM

que havia sido condenado a 18
anos; e o assistente da banda,
Luciano Bonilha Leão, também
condenado a 18 anos.
Com a anulação do julgamento, o incêndio que terminou
com 242 mortes e mais de 600
feridos pode completar dez anos
em janeiro de 2023 sem nenhum
responsabilizado na prisão. O
Ministério Público pode recorrer da decisão de ontem ao STJ
(Superior Tribunal de Justiça).
Finalizado em dezembro de
2021, o julgamento do caso da
boate Kiss ocorreu após quase
nove anos da tragédia e foi o
mais longo da história do Judiciário gaúcho.
Os advogados dos réus haviam pedido a anulação alegando
que não houve cumprimento das

regras judiciais ao longo do processo. Advogado de Spohr, Jader
Marques, citava entre os motivos
a definição de um dos jurados a
seis dias do júri, causando prejuízo à preparação das defesas.
O voto do relator Manuel José
Martinez Lucas, que era temido
pelos familiares das vítimas em
razão de pareces anteriores dele
no caso, foi o único contrário à
nulidade. Embora tenha reconhecido irregularidades nos ritos do processo, o desembargador não enxergou nada que pudesse influenciar na decisão dos
jurados pela condenação.
Já os desembargadores José
Conrado Kurtz de Souza e Jayme
Weingartner Neto discordaram
do relator. No voto de minerva
pela anulação, Weingartner Ne-

to citou primeiramente irregularidades no sorteio dos jurados.
Para ele o sorteio de parte dos
jurados a quatro dias do júri,
seis a menos do que mínimo admitido, comprometeu as estratégias da defesa.
"Nós temos que levar mais a
sério a plenitude da defesa", disse o desembargador.
Weingartner Neto questionou
ainda o acesso do Ministério Público ao sistema Consultas Integradas para a composição dos
candidatos a júri. O sistema dá
acesso a dados como a ficha policial dos gaúchos, e a defesa dos
réus questionou que a exclusão
de pessoas com algum vínculo
com o sistema prisional pode influenciar a posição dos jurados
sobre o encarceramento dos réus.

DA MORDOMIA

Câmara aprova projeto que acaba
com saída temporária de presos
DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS
A Câmara dos Deputados
aprovou ontem projeto que acaba com a possibilidade de saída
temporária de presos e que também atribui ao juiz da execução
da pena a competência de determinar o uso de tornozeleira eletrônica.
O texto foi aprovado por 311 a
98. Agora, volta para o Senado.
O projeto original é de autoria
da ex-senadora Ana Amélia
(PSD-RS). Na Câmara, o relator
do texto foi o deputado Capitão
Derrite (PL-SP), alinhado ao pre-

sidente Jair Bolsonaro (PL).
O texto muda a Lei de Execução Penal para revogar artigos
que autorizam a saída temporária de presos que cumprem pena
em regime semiaberto.
Além disso, permite que o juiz
da execução determine a utilização de tornozeleira eletrônica pelo preso. O texto também inclui
esse monitoramento entre as
condições especiais para a concessão de regime aberto e estabelece que esse tipo de fiscalização
poderá ser imposto a quem obtiver liberdade condicional.
O projeto acrescenta dispositi-

vos na seção que trata de monitoramento eletrônico e prevê que o
juiz poderá definir esse tipo de
supervisão ao aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida
nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para
esses regimes.
O uso de tornozeleira eletrônica também poderá ser determinado na aplicação de pena
restritiva de direitos que limite a
frequência a lugares específicos, assim como na liberdade
condicional.
Se o condenado violar os deveres estipulados pelo monitora-

mento eletrônico estará sujeito à
revogação da liberdade condicional e também à conversão da pena restritiva de direitos em pena
privativa de liberdade.
O relatório de Capitão Derrite
também inclui entre as condições para que o preso tenha direito à progressão de regime a aplicação de exame criminológico,
que abrange questões de ordem
psicológica e psiquiátrica.
Em seu parecer, o deputado
cita casos de saídas temporárias que ocorrem em datas comemorativas, como Dia das
Mães e Natal.

DEMOCRACIA

Ato de 11 de agosto prevê acesso controlado na USP
Organizadores do manifesto
pela democracia que já soma
mais de 700 mil assinaturas comemoram adesão significativa,
mas também expressam preocupação com o espaço interno da
Faculdade de Direito da USP, onde o documento será lido no dia
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11 de agosto. Por isso, trabalham
para ampliar a estrutura com a
instalação de telões no Largo São
Francisco, além de espaços demarcados para carros de sons.
São esperadas de 5.000 a 8.000
pessoas dentro e nos arredores
da instituição, segundo o diretor

da Faculdade de Direito da USP,
Celso Campilongo. O ato para
leitura do documento terá representantes de diversas entidades,
entre as quais de centrais sindicais e de movimentos estudantis.
Como não descartam a participação ainda maior de público,

os organizadores se reuniram
ontem com o secretário de Segurança, João Camilo Pires de
Campos, para informar o cronograma previsto para o evento.
Procurada, a secretaria disse que
ainda não definiu o plano de segurança.

Bombeiros buscam
ambientalista sumido
na represa Billings
PAULO EDUARDO
DIAS/FOLHAPRESS
O Corpo de Bombeiros
mantém duas equipes na busca pelo ambientalista Adolfo
Souza Duarte, 41, conhecido
como Ferrugem, desaparecido
desde a noite de segunda-feira
passada na represa Billings, na
região do Grajaú, zona sul de
São Paulo.
Duarte é presidente da
ONG Meninos da Billings,
que, além de atuar em questões de preservação no entorno da represa, realiza passeios
de barco pelo local.
Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 19h30,
Duarte abordou um grupo
que estava em um bar nas
margens da represa para divulgar o passeio.
Segundo depoimentos do
grupo, um dos amigos pagou
R$ 55 para que todos pudessem ingressar na embarcação
e percorrer parte da represa.
Ao término do passeio, que teria durado cerca de 30 minutos, houve um solavanco, e
Duarte e uma das passageiras
caíram na água.
A mulher conseguiu ser resgatada pelos outros tripulantes da embarcação. Duarte,
por sua vez, sumiu.
Um dos passageiros teria
assumido o controle do barco,
que estava a cerca de 20 metros do ponto onde haviam

embarcado. Quando voltaram, pediram socorro aos frequentadores de um bar que
conheciam Duarte.
O grupo diz ter sido agredido pelas pessoas do bar que estranharam a ausência do ambientalista. Uma das mulheres
que estavam na embarcação
disse para a Polícia Civil teve
seu celular tomado no momento da confusão. Exames de
corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal) apontaram
lesões em parte do grupo.
Irmão do ambientalista, o
comerciante Allan Marques,
31, diz que Duarte é experiente, graduado na Marinha, e
que saberia nadar até uma
margem. Por isso, ele diz não
acreditar na versão de que
houve um acidente.
"A suspeita é assassinato. É
suspeita que a gente tem, porque nada justifica. Se ele tivesse
caído, ele tinha voltado. Se fosse para socorrer alguém, ele teria jogado a boia e feito o procedimento de socorrista que ele
sabe fazer, que não é pular atrás
de uma pessoa. Ele não é nenhum amador", diz Marques.
Em depoimento ao 101º DP
(Jardim das Imbuias), o grupo
declarou não conhecer o ambientalista e que não teria motivos para agredi-lo.
A esposa do ativista, a cabeleireira Uiara Duarte, 39, também disse desconhecer possíveis ameaças contra o marido.

BOITUVA

Justiça libera volta de
saltos de paraquedistas
FÁBIO PESCARINI/FOLHAPRESS
O desembargador Alex Zilenovski, da 2ª Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça, derrubou ontem a decisão
judicial que proibia o lançamento de paraquedistas na
área urbana de Boituva, a 121
km de SP. O Centro Nacional de
Paraquedismo, que estava fechado desde 22 de julho, informou que retoma as atividades
hoje, a partir das 9h.
A decisão liminar (provisória) que proibia lançamentos de
paraquedistas e voos em áreas
urbanas de Boituva havia sido
assinada pela juíza Ana Cristina
Paz Neri Vignol, depois da morte de um aluno de paraquedismo que caiu sobre a cobertura
de uma casa no bairro Cidade
Jardim, em 19 de julho.
A vítima é o empresário Andrius Jamaico Pantaleao, 38,
morador de Diadema, na região
metropolitana de São Paulo.
Nem o paraquedas principal
nem o reserva abriram. A morte
está sendo investigada pela Polícia Civil de Boituva.
Tanto a polícia quanto o Ministério Público apresentaram
representações na Justiça que
acabaram proibindo as atividades de paraquedismo na cidade
do interior paulista, que é referência no esporte no Brasil.
Segundo Marcelo Costa, pre-

sidente do Centro Nacional de
Paraquedismo, pelo menos
4.000 saltos deixaram de ser feitos nos fins de semana em que o
local esteve fechado. Ao todo, 15
mil procedimentos são realizados mensalmente, em média.
"Pelo menos 800 pessoas têm
seus empregos prejudicados
com a paralisação", afirmou ele,
que disse ter ficado sabendo da
nova decisão judicial na tarde
de ontem.
O recurso na Justiça foi pedido por duas associações que gerenciam o paraquedismo, duas
instituições de paraquedismo
em Boituva.
Segundo trecho da decisão
do mês passado, há indícios nos
autos de que os alunos de paraquedismo são liberados para o
salto, inclusive sobre áreas urbanas, por isso, proibiu liminarmente todas as escolas de fazerem o lançamento de paraquedistas, bem como voos em áreas
urbanas da cidade de Boituva.
Em caso de descumprimento a
multa diária era de R$ 50 mil.
Além disso, a juíza Ana Vignola, da 2ª Vara de Boituva, havia suspendido todas as atividades da escola Wow Paraquedismo, da qual Pantaleao era aluno, até a conclusão do laudo pericial que pode determinar as
causas do não funcionamento
dos paraquedas que causou a
morte do empresário.

Nota
SP CAPACITA PROFISSIONAIS PARA CUIDADOS
COM A VARÍOLA DOS MACACOS
A prefeitura de São Paulo realizou na terça-feira um curso
online para capacitar 5,5 mil profissionais das secretarias
municipais da Saúde e da Educação sobre a varíola dos
macacos (monkeypox). O objetivo é atualizar a situação da
doença na cidade e orientar os profissionais para medidas de
cuidado, prevenção, transmissão, notificação e isolamento,
seguindo as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS)
e do Ministério da Saúde. Além disso, espera-se que seja feita
a multiplicação das informações. A capacitação completa pode
ser vista no canal do YouTube da cidade de SP. “Nosso serviço
de vigilância está comunicando toda a população e capacitando
profissionais de saúde para o enfrentamento da doença. Nossa
atenção também está voltada para as crianças. Apesar da baixa
letalidade no público adulto, ainda não sabemos como a
monkeypox se desenvolve no público infantil”, explicou o
secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.
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Rio de Janeiro/Mundo
CRECHE

A Polícia Federal prendeu
ontem o casal investigado na
Operação Desfralde, realizada
na quinta-feira passada na comunidade da Rocinha, zona
sul do Rio de Janeiro, em ação
conjunta com a 11ª. Delegacia
de Polícia Civil.
O homem e a mulher estão
com a prisão preventiva decretada. Eles foram encaminhados à Superintendência da
Polícia Federal no Rio de Janeiro e serão indiciados pelos
crimes de peculato e estelionato majorado, cujas penas
somadas podem chegar a 18
anos de reclusão.
INVESTIGAÇÃO
A ação foi iniciada no ano
passado, depois de constatado
desvio de verbas do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb) e do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

De acordo com as investigações, a responsável pela creche teria movimentado R$ 6,2
milhões de forma suspeita, entre 2018 e 2021. Parte desses
recursos vinha dos programas
federais de apoio à educação.
A creche é privada, mas recebe recursos públicos. A Secretaria Municipal de Educação
apoiou as investigações, de
acordo com a Polícia Federal.
A diretora da instituição era
a principal beneficiária das
transferências bancárias. Ela
também teria feito movimentações em favor de seu companheiro. O dinheiro, segundo a
PF, era usado para viagens de
lazer e compras de artigos incompatíveis com uma instituição de educação infantil, como bebidas alcoólicas, cigarros e perfume importado.
A PF ainda investiga uma
suposta falsificação de documentos para forjar o número
de crianças atendidas pela
creche e, assim, garantir o repasse de um maior volume de
verbas públicas.

STJ confirma indenização
a familiares de Amarildo
Amarildo desapareceu em
14 julho de 2013 após ser detido por policiais da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora)
da Rocinha. De acordo com a
investigação, ele foi levado para
a UPP porque havia suspeitas
sobre seu envolvimento com o
tráfico que atua na favela. A
acusação apontou que Amarildo foi torturado por 40 minutos,
o que o levou à morte.
A morte do pedreiro se tornou um dos motes dos protestos de rua no estado naquele
ano. O lema "Cadê o Amarildo?"
era frequente nos atos.
O major Edson dos Santos,
comandante da UPP, foi condenado a 13 anos e 7 meses de prisão pelo desaparecimento de
Amarildo, a maior pena entre os
12 agentes considerados culpados. A sentença foi confirmada
em segunda instância. Ele nega
a acusação.
Santos também foi considerado culpado da acusação de
corrupção ativa de duas testemunhas da investigação. Ele
teria pagado, junto com outro
PM, R$ 850 e R$ 500 para elas
dizerem em depoimento na
Delegacia de Homicídio que o
pedreiro foi morto por um traficante.

PRESÍDIO

Acusado deixar família
em cárcere é transferido
O homem acusado de manter a mulher e os 2 filhos em cárcere privado por 17 anos foi
transferido ontem para a Cadeia
Pública Joaquim Ferreira de
Souza, no Complexo de Gericinó, na zona oeste da capital Rio
de Janeiro.
Luiz Antonio Santos Silva estava na Casa de Custódia José
Frederico Marques, em Benfica, desde que foi preso no dia
28 de julho por manter a mulher e os dois filhos, uma moça
de 22 anos e um rapaz, de 19,
presos em casa. Quando resgatados pela Polícia Militar, os filhos aparentavam ter idades
entre 12 e 13 anos, tal o grau de
desnutrição.
Os policiais encontraram
mãe e filhos amarrados pelos
pés, sujos e subnutridos. O caso
aconteceu no bairro da Foice,
em Guaratiba, zona oeste da cidade. As vítimas foram encaminhadas ao hospital para serem
tratadas, hidratadas com soro e
receberam cuidados do serviço
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Premiê renuncia e pode
abrir nova crise no governo
E

m pouco mais de um
ano no poder, o presidente do Peru, Pedro
Castillo, terá que nomear seu
quinto premiê nos próximos
dias. O mais recente, Aníbal
Torres, renunciou ontem "por
motivos pessoais".
É tradição no país que os demais ministros ponham seus
cargos à disposição do presidente quando o primeiro-ministro renuncia. O premiê é responsável por coordenar os
membros do gabinete e administrar as relações do Executivo
com os demais poderes do Estado. Com isso, Castillo, um esquerdista conservador, precisará nomear chefes para todas as
pastas do governo.
"Aproveito esta oportunidade
para agradecer a confiança depositada em mim, primeiro como ministro da Justiça e depois
como premiê", escreveu Torres
em uma carta publicada no
Twitter. Ele assumiu o cargo em
fevereiro e foi o primeiro-minis-

tro que mais tempo ficou no poder desde a eleição de Castillo sinal da crise política do país.
Segundo a imprensa peruana, Torres deve ser substituído
pelo ministro da Cultura, Alejandro Salas, ou pela deputada e
ex-ministra do Trabalho, Betssy
Chávez. Até a publicação deste
texto, o presidente não havia se
pronunciado sobre a renúncia.
Torres, 79, acompanhou Castillo desde seu tempo como candidato à Presidência e foi nomeado ministro da Justiça no
primeiro gabinete do governo,
cargo que ocupou até fevereiro.
Ele era visto pela imprensa peruana como um dos políticos
mais leais ao presidente.
De pouco valeu, porém, a
lealdade nesse caso. Segundo o
jornal peruano El Comercio, o
presidente cogitava, já na semana passada, mudar o chefe de
pelo menos seis ministérios, incluindo o posto de premiê. A intenção, segundo o veículo, era
"renovar" o gabinete. De acordo

com pesquisa da Ipsos Peru, feita em julho e também destacada
por El Comercio, 66% dos peruanos defendiam a substituição do primeiro-ministro.
A nova troca acontece quando Castillo é investigado por cinco crimes. Entre os delitos apurados pelo Ministério Público estão supostos esquemas de corrupção em obras públicas e tráfico de influência em um contrato
de compra de combustível. Pesquisas apontam que ele tem hoje
reprovação de 74% dos eleitores.
Em meio ao desgaste político,
o presidente peruano é alvo
também de investigação por
plágio em sua dissertação de
mestrado. "Um ano e meus rivais, até agora, não conseguiram
encontrar nenhuma prova. Estou aqui pela vontade do povo,
chegou o momento de as regiões serem escutadas", defendeu recentemente.
Os presidentes peruanos podem ser investigados enquanto
estiverem no cargo, mas a legis-

lação impede que eles sejam
acusados.
Nas eleições do ano passado,
Castillo contou com o voto de
rejeição dos peruanos aos políticos tradicionais. O país vive uma
crise política há anos. Nos últimos quatro, apenas um presidente empossado conseguiu
terminar o mandato sem renunciar ou sofrer impeachment.
Diferentemente de seus antecessores, Castillo parece protegido dos processos de vacância
pelo fato de o Congresso estar
fragmentado e não ter conseguido, até aqui, juntar os 87 votos
(dos 130 deputados) necessários
para tirá-lo do jogo -ainda que
não faltem tentativas.
Em um ano de poder, o líder
peruano mudou de partido após
ser acusado pelos ex-correligionários de não ter colocado em
prática o programa do partido
nem ter cumprido as promessas
eleitorais. A sigla, inclusive, chegou a declarar oposição ao governo.

REAÇÃO

ROCINHA

A Segunda Turma do STJ
(Superior Tribunal de Justiça)
confirmou na terça-feira passada a condenação do Estado
do Rio de Janeiro ao pagamento de R$ 500 mil aos familiares
do pedreiro Amarildo de Souza, morto em 2013 após ser detido por policiais militares na
favela da Rocinha, zona sul do
Rio de Janeiro.
Os ministros também decidiram manter a decisão do Judiciário fluminense que determinava o pagamento de uma pensão de dois terços de salário mínimo aos seis filhos do pedreiro
até que completem 25 anos.
"Cumpre salientar que o
caso em questão é bastante
específico, emoldurando uma
situação peculiar de desaparecimento de uma pessoa
quando abordada por policiais militares, fato incontroverso nos autos, e que ganhou
enorme repercussão, inclusive com contornos internacionais, o que já demonstra uma
certa impossibilidade de encontrar parâmetros jurisprudenciais para rediscussão do
valor sob o entendimento de
se mostrar excessivo", afirmou o ministro Francisco Flacão, relator do caso.

Tarde

PERU

PF prende casal
envolvido no desvio
de verbas públicas
DOUGLAS CORRÊA/ABRASIL
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social e de saúde mental.
No sábado passado, a Central
de Audiências de Custódias do
Tribunal de Justiça converteu a
prisão em flagrante de Luiz Antonio em preventiva, que é por
tempo indeterminado. Na decisão, a juíza Monique Correa
Brandão dos Santos Moreira
disse que a colocação em liberdade do acusado poderia influenciar na integridade dos depoimentos das vítimas e das testemunhas
A mãe relatou no Hospital
Municipal Pedro II, em Santa
Cruz, para onde foi levada, que
ela e os filhos eram espancados
com fios e pedaços de madeira
pelo marido. Segundo a polícia,
Luiz Antonio Santos Silva era
conhecido pelos vizinhos como
DJ, porque tinha em casa caixas
de som que sempre estavam ligadas em volume alto, segundo
a mulher “para abafar os gritos
de socorro que ela cansou de
pedir e as surras que ela e os filhos levavam do marido”.

China envia caças contra defesas
de Taiwan após visita de Pelosi
A China fez sua primeira ação
militar concreta em protesto pela visita da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA,
Nancy Pelosi, a Taiwan: enviou
27 aviões de combate através do
estreito que separa a ilha de seu
território continental.
Ao menos 22 aeronaves cruzaram a linha que divide a área,
que tem 130 km no seu ponto
mais estreito, segundo o Minis-

tério da Defesa de Taiwan. Caças de Taipé foram enviados para interceptá-los e afastá-los.
Esse tipo de ação é corriqueira, servindo para Pequim testar
a rapidez de reação de caças e
sistemas de defesa antiaéreo da
ilha que considera sua e promete integrar à ditadura comunista, pacificamente ou não.
Mas a desta quarta-feira
ocorreu logo após Pelosi deixar

a ilha, onde havia chegado na
noite anterior para encontrar-se
com autoridades e ativistas pródemocracia. Pequim havia alertado que não deixaria a provocação, que vê como afronta direta, sem resposta.
Inicialmente, observadores
apostavam justamente nisso,
uma incursão. A ocorrida foi
mediana em tamanho: a maior
de todas envolveu 52 aeronaves,
em outubro do ano passado.
Mas a China vai flexionar outros
músculos, tendo anunciado
exercícios com tiro real em seis
áreas em torno de Taiwan.
O governo da ilha diz que isso
equivale a um bloqueio aeronaval, obrigando mudança de rotas

de voos internacionais e de navios. Pequim se mantém inflexível, e diz que fará as manobras
de hoje ao próximo domingo, segundo a agência estatal Xinhua.
Já o jornal Global Times, órgão publicado em inglês e ligado
ao Partido Comunista, considera que os exercícios de "simulação de reincorporação" de Taiwan já começaram na própria
terça, embora a ilha não reconheça isso. A publicação afirma
que será usada a nata do arsenal
chinês, como caças furtivos J-20
e mísseis hipersônicos DF-17 além de um foguete que seria
lançado sobre o território taiwanês, algo que só aconteceu uma
vez, em 1996.

