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ELEIÇÕES

JULHO

Poupança tem retirada de R$ 12,66 bi
A aplicação financeira mais tradicional dos brasileiros continua a
enfrentar a fuga de recursos. Em julho, os brasileiros sacaram R$ 12,66
bilhões a mais do que depositaram na caderneta de poupança, informou ontem o Banco Central (BC). Essa foi a maior retirada líquida
(saques menos depósitos) registrada para meses de julho desde o início da série histórica, em 1995. Com o desempenho de julho, a poupança acumula retirada líquida de R$ 63,15 bilhões nos sete primeiros

meses do ano. Essa é a maior retirada acumulada para o período desde o início da série histórica, em 1995. Em 2022, a caderneta registrou
captação líquida (mais depósitos que saques) apenas em abril, quando o fluxo ficou positivo em R$ 3,51 bilhões. Nos demais meses, as retiradas superaram os depósitos, num cenário de alta da inflação e do
endividamento, combinado com rendimentos mais baixos por causa
dos aumentos da taxa Selic (juros básicos da economia). PÁGINA 2

BALANÇO

MDB do Rio
abandona
Tebet e decide
apoiar Lula

Bradesco lucra R$ 7,041 bi
o
no 2 trimestre; alta de 11,4%

O diretório estadual do
MDB do Rio de Janeiro aprovou moção em que apoia a
candidatura presidencial de
Luiz Inácio Lula da Silva (PT),
apesar de a sigla ter lançado
oficialmente a senadora Simone Tebet (MS) na disputa. "A
gravidade especial do momento, não qualquer desmerecimento à candidatura posta pelo MDB, nos impõe já no primeiro turno das eleições
apoiar a candidatura do expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva, o mais qualificado entre
todos para governar. Ao fazêlo estamos cumprindo nossos
deveres com o Brasil", diz o
texto da moção, aprovada pela
convenção estadual do partido, ontem. O texto elenca uma
série de ameaças que pairam
sobre o país. PÁGINA 3

CARANDIRU

FOTOARENA/FOLHAPRESS

O Bradesco registrou lucro líquido de R$
7,041 bilhões no segundo trimestre de
2022, o que corresponde a um crescimento
de 11,4% na comparação com o mesmo período do ano passado, e de 3,2% em relação
ao trimestre imediatamente anterior. O resultado foi influenciado pela expansão da
carteira de crédito no período, que alcançou R$ 855,4 bilhões, alta de 17,7% em bases anuais, e de 2,5% na comparação trimestral. O resultado foi impulsionado por
categorias como o cartão de crédito
(46,4%) e o crédito pessoal (20,9%). "No
crédito para empresas, tem havido maior
procura por operações de curto prazo, como o capital de giro, além de crescimento
dos empréstimos para pequenas e médias
empresas. Na pessoa física, a originação no
crédito imobiliário foi menor, devido ao
novo patamar de Selic, mas ainda crescemos 17,2% nos últimos 12 meses", afirmou
Octavio de Lazari Junior (foto), presidente
do Bradesco, em comunicado. PÁGINA 2

MILICIANO

TSE

Barroso, do
STF, mantém
condenações
de PMs
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve a condenação
de policiais militares que participaram do Massacre do Carandiru, como ficou conhecida a repressão a uma rebelião que resultou na morte de 111 presos
em outubro de 1992. A decisão
foi assinada na última segundafeira. Os julgamentos pelo Tribunal do Júri sobre o caso resultaram na condenação de 73 policiais, com penas que variam de
48 a 624 anos de prisão. Tais condenações, entretanto, ficaram
suspensas por decisão do Tribunal de Justiça de SP (TJ-SP) de
2016 até o ano passado, quando
foram restabelecidas pelo ministro Joel Ilan Parcionik, do Superior Tribunal de Justiça. PÁGINA 3

Fachin elogia Pacheco e faz
críticas ao populismo autoritário
JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

declarou que a história irá marcar em "listas" distintas, no futuro, quem apoia a democracia, "da
qual se inscreve o senhor presidente do Senado
(Rodrigo Pacheco)" e os "cúmplices do populismo
autoritário". Fachin não apontou quem será inscrito nesta segunda lista. PÁGINA 3

O presidente do TSE, Edson Fachin (foto), elogiou ontem discurso feito no dia anterior pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG),
em defesa das urnas eletrônicas. Fachin disse que
a fala de Pacheco foi firme e serena "em defesa da
democracia e do processo eleitoral". O magistrado

Ex-vereador
Jerominho
morre com
tiros de fuzil
O ex-vereador do Rio de Janeiro e miliciano Jerônimo Guimarães Filho, conhecido como
Jerominho, morreu ontem à
tarde após ser baleado na estrada Guandu do Sapê, em Campo
Grande, na zona oeste, segundo informou a Polícia Militar. A
Polícia Civil disse que ele foi
atingido por dois tiros de fuzil,
no abdome e na perna. Jerominho chegou a ser socorrido
com vida por volta das 16h, mas
morreu no Hospital Oeste D'Or.
No atentado, uma segunda pessoa -que não teve a identidade
revelada- ficou ferida e foi socorrida em estado grave. O exvereador é apontado pela polícia como um dos fundadores
da Liga da Justiça, antiga milícia instalada no RJ. PÁGINA 4

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: 2,04% / 105.892,22 / 2.117,54 / Volume: 29.800.179.758 / Quantidade: 4.449.232
Maiores Altas

Maiores Baixas
Preço

Mais Negociadas
Preço

% Oscil.

% Oscil.

Fechamento

Preço

% Oscil. Dow Jones

%

32.726,82 -0,26

MELIUZ ON NM

1.300 +15.04 +0.170

PETRORIO ON NM

23.35

−1.73

−0.41

VALE ON NM

67.13

−0.58

−0.39

NASDAQ Composite

GOL PN N2

10.00 +14.81 +1.29

BRF SA ON NM

16.69

−2.00

−0.34

PETROBRAS PN N2

34.21

+0.97

+0.33

Euro STOXX 50

12.720,58 +0,41
3.751,68 +0,50

MAGAZ LUIZA ON NM

3.34 +13.99 +0.41

MINERVA ON NM

12.65

−1.63

−0.21

MAGAZ LUIZA ON NM

3.34

+13.99

+0.41

CAC 40

6.513,39 +0,64

VIA ON NM

2.95 +12.60 +0.33

BBSEGURIDADEON NM

28.21

−1.23

−0.35

ITAUUNIBANCOPN EJ N1

24.47

+2.43

+0.58

FTSE 100

7.448,06 +0,03

MRV ON NM

11.25 +12.73 +1.27

BRASKEM PNA N1

34.04

−1.53

−0.53

ELETROBRAS ON N1

48.32

+2.79

+1.31

DAX 30

13.662,68 +0,55

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(3/8)
Poupança 3
(5/8)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
13,75% 0,15
OURO
0,74% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,3500

0,21% (jul.) EURO turismo
0,67% (jun.) Compra: 5,3780
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 4/ago Compra: 5,2403
DÓLAR comercial
R$ 296,20 Compra: 5,2213
DÓLAR turismo
Venda: 5,3506 Compra: 5,2386

Venda: 5,5580
Venda: 5,2409
Venda: 5,2219
Venda: 5,4186
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MERCADOS

Dólar cai a R$ 5,22
um dia após Copom;
Bovespa sobe 2,04%

Bradesco lucra R$ 7,041 bi
o
no 2 trimestre; alta de 11,4%

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

As expectativas de desaceleração na economia dos Estados
Unidos e as indicações de que
o Banco Central (BC) brasileiro
está perto de encerrar o ciclo
de alta nos juros fizeram o mercado financeiro ter um dia de
tranquilidade. O dólar caiu e
voltou a se aproximar de R$ 5,2.
A Bolsa de Valores de São Paulo ( Bovespa) subiu mais de 2%
e atingiu o nível mais alto em
quase dois meses.
O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,22, com
queda de R$ 0,058 (-1,09%). A
cotação iniciou o dia em alta,
mas inverteu a tendência seguindo o mercado internacional, até encerrar próxima das
mínimas do dia.
Apesar da queda de ontem,
o dólar ainda acumula alta de
0,89% na semana. Na última
sexta-feira, a divisa estava sendo vendida a R$ 5,174.
O mercado de ações teve

mais um dia de fortes ganhos.
O Índice Bovespa (Ibovespa),
fechou aos 105.892 pontos,
com alta de 2,04%. Impulsionada pela divulgação de lucros de empresas acima do
previsto e pela aposta no fim
das altas na Selic (juros básicos da economia), a bolsa brasileira fechou no maior patamar desde 9 de junho.
Após o fim da reunião do
Comitê de Política Monetária
(Copom), que aumentou a
Selic para 13,75% ao ano, o
Banco Central emitiu um comunicado em que admite
que aumentará os juros para
14% ao ano na próxima reunião, no fim de setembro, devendo encerrar o ciclo de alta
nos juros básicos, que sobem
desde março do ano passado.
As apostas no fim da alta de
juros favorecem a bolsa de
valores, porque isso estimula
os investidores a buscarem
investimentos de maior risco,
como ações.

CAMINHONEIROS

Em ajuda a Bolsonaro,
Petrobras corta preço
do diesel em R$ 0,20
LEONARDO
VIECELI/FOLHAPRESS
A Petrobras anunciou ontem um corte de 3,6% no preço
do óleo diesel nas refinarias. A
medida, que entra em vigor
hoje, representa uma baixa de
R$ 0,20 no valor médio para as
distribuidoras.
Com a decisão, o preço do
litro cairá de R$ 5,61 para R$
5,41. É a primeira redução no
diesel em mais de um ano. A
última baixa nas refinarias havia ocorrido em maio de 2021,
segundo a estatal.
Pressionado pela disparada
da inflação, o governo Jair Bolsonaro (PL) tenta diminuir os
preços dos combustíveis às
vésperas das eleições.
Analistas de mercado chegaram a manifestar temor de
interferência do presidente na
estatal.
CORTE NÃO RESOLVE
Em razão da carestia do diesel, que passou a custar mais
do que a gasolina, o presidente
vem sendo alvo de críticas de
caminhoneiros.
Às vésperas das eleições, o
governo incluiu os motoristas
no recebimento de um pacote
de medidas de auxílio. Caminhoneiros e taxistas devem re-

ceber até R$ 2.000.
Lideranças da categoria elogiam o corte de R$ 0,20 no diesel nas refinarias, mas dizem
que a medida por si só não resolve todos os problemas dos
trabalhadores. Os caminhoneiros seguem cobrando mudanças na política de preços
da Petrobras.
"Um corte no preço sempre
é bem-vindo. O que não é
bem-vindo é ficar dependente
do mercado internacional",
afirma Carlos Alberto Litti
Dahmer, diretor da CNTTL
(Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Transportes
e Logística).
A Petrobras entende que o
acompanhamento do cenário
externo é condição necessária
para evitar o desabastecimento no Brasil.
No caso da inflação para o
consumidor final, medida pelo
IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a
redução do diesel terá impacto
direto "muito pequeno", diz o
economista André Braz, do
FGV Ibre (Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getulio Vargas).
Isso tende a ocorrer porque
o combustível não está tão presente no dia a dia das famílias
como a gasolina.

Nota
INDICADOR ANTECEDENTE DE
EMPREGO CAI APÓS TRÊS ALTAS
O Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp), calculado pela
Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 0,8 ponto na
passagem de junho para julho e chegou a 81,1 pontos. Essa
foi a primeira queda depois de três meses consecutivos de
alta. O indicador busca antecipar tendências do mercado de
trabalho para os próximos meses, com base em entrevistas
com consumidores e empresários da indústria e dos serviços.
Quatro dos sete componentes do Iaemp recuaram, em
especial, a situação atual dos negócios da indústria e o
emprego previsto no setor de serviços. Entre os componentes
que subiram, o destaque ficou com o emprego previsto na
indústria.

O

Bradesco registrou
lucro líquido de R$
7,041 bilhões no segundo trimestre de 2022, o que
corresponde a um crescimento
de 11,4% na comparação com o
mesmo período do ano passado,
e de 3,2% em relação ao trimestre imediatamente anterior.
O resultado foi influenciado
pela expansão da carteira de
crédito no período, que alcançou R$ 855,4 bilhões, alta de
17,7% em bases anuais, e de
2,5% na comparação trimestral.
Entre os clientes pessoa física,
a carteira de crédito atingiu R$
341,5 bilhões, alta de 19,6% na
comparação anual, e de 3,1% em
bases trimestrais. O resultado foi
impulsionado por categorias como o cartão de crédito (46,4%) e
o crédito pessoal (20,9%).
Na carteira de pessoas jurídicas, o volume alcançou R$ 513,8
bilhões, aumento de 16,6% na
comparação anual, e de 2,1% na
trimestral. Crédito rural (32,1%)
e capital de giro (15,2%) estiveram entre os destaques positivos.
"No crédito para empresas,
tem havido maior procura por

operações de curto prazo, como
o capital de giro, além de crescimento dos empréstimos para
pequenas e médias empresas.
Na pessoa física, a originação
no crédito imobiliário foi menor, devido ao novo patamar de
Selic, mas ainda crescemos
17,2% nos últimos 12 meses",
afirmou Octavio de Lazari Junior, presidente do Bradesco,
em comunicado.
INADIMPLÊNCIA EM ALTA
Já o índice de inadimplência
acima de 90 dias do banco encerrou junho em 3,5%, contra
2,5% em junho do ano passado,
e 3,2% em março deste ano.
Entre as pessoas físicas, a taxa
de atrasos foi de 4,8%, ante 3,4%
em igual período de 2021, e 4,4%
no final do primeiro trimestre
deste ano.
Entre as micro, pequenas e
médias empresas, a inadimplência foi de 3,9%, contra 2,6% há
um ano, e 3,6% no trimestre anterior. Já entre as grandes empresas, os atrasos acima de 90
dias foram de apenas 0,1%, contra 0,4% em junho de 2021, e estáveis na comparação trimestral.
"A inadimplência aumentou

com a normalização das condições de crédito, crescimento em
linhas de maior margem e alguma piora nas linhas de varejo.
Realizamos ajustes em nossos
modelos ao longo dos últimos
trimestres, assim devemos crescer em ritmo mais moderado,
mas mantendo a rentabilidade
de nosso portfólio", afirmou Lazari Junior.
A PDD (Provisão para Devedores Duvidosos), que indica as
possíveis perdas que o banco
poderá sofrer pelo não pagamento de clientes inadimplentes, totalizou R$ 5,3 bilhões no
segundo trimestre do ano, crescimento de 52,4% em bases
anuais e de 9,9% na margem.
O ROAE (retorno anualizado
sobre o patrimônio), indicador
que mede a rentabilidade da
operação, chegou a 18,1%, ante
17,6% em junho de 2021 e 18,0%
em março de 2022.
MARGEM FINANCEIRA
Segundo o Bradesco, a margem financeira com clientes (diferença entre o custo do dinheiro captado pelo banco em relação ao cobrado dos clientes), as
receitas de prestação de serviços

e o resultado de seguros estiveram entre os destaques de contribuição positiva para o balanço do segundo trimestre.
A margem financeira com
clientes totalizou R$ 16,9 bilhões
no final de junho, alta de 25,8%
no ano contra ano, e de 7,1% em
bases trimestrais.
Já as receitas de prestações de
serviços, que incluem conta-corrente, rendas de cartão e administração de fundos e de consórcios, foram de R$ 8,9 bilhões,
evolução de 6,7% na comparação
anual, e de 4,2% na trimestral.
O resultado de seguros, previdência e capitalização, por sua
vez, atingiu R$ 3,7 bilhões, um
aumento de 135,5% contra igual
período do ano passado, e de
12,8% na margem.
As despesas operacionais somaram R$ 11,5 bilhões, com um
crescimento de 4,9% em bases
anuais, mas queda de 1,5% no
trimestre. O aumento do volume
de negócios, os investimentos
na valorização da marca com
propaganda e publicidade e a
ampliação dos negócios digitais
foram apontados pelo banco entre os principais gastos realizados nos últimos meses.

BANCO CENTRAL

Poupança tem retirada líquida
de R$ 12,66 bilhões em julho
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL
A aplicação financeira mais
tradicional dos brasileiros continua a enfrentar a fuga de recursos. Em julho, os brasileiros sacaram R$ 12,66 bilhões a mais do
que depositaram na caderneta
de poupança, informou ontem o
Banco Central (BC). Essa foi a
maior retirada líquida (saques
menos depósitos) registrada para meses de julho desde o início
da série histórica, em 1995.
Com o desempenho de julho,
a poupança acumula retirada líquida de R$ 63,15 bilhões nos
sete primeiros meses do ano. Essa é a maior retirada acumulada
para o período desde o início da
série histórica, em 1995.
Em 2022, a caderneta regis-

trou captação líquida (mais depósitos que saques) apenas em
abril, quando o fluxo ficou positivo em R$ 3,51 bilhões. Nos demais meses, as retiradas superaram os depósitos, num cenário
de alta da inflação e do endividamento, combinado com rendimentos mais baixos por causa
dos aumentos da taxa Selic (juros básicos da economia), que
tornam outras aplicações de
renda fixa mais atraentes.
Em 2020, a poupança registrou captação líquida (depósitos
menos saques) recorde de R$
166,31 bilhões. Contribuiu para
o resultado a instabilidade no
mercado de títulos públicos no
início da pandemia de Covid-19
e o pagamento do auxílio emergencial, que foi depositado em

contas poupança digitais da
Caixa Econômica Federal.
No ano passado, a poupança
registrou retirada líquida de R$
35,5 bilhões. A aplicação foi pressionada pelo fim do auxílio emergencial, pelos rendimentos baixos e pelo endividamento maior
dos brasileiros. A retirada líquida
– diferença entre saques e depósitos – só não foi maior que a registrada em 2015 (R$ 53,57 bilhões)
e em 2016 (R$ 40,7 bilhões). Naqueles anos, a forte crise econômica levou os brasileiros a sacarem recursos da aplicação.
RENDIMENTO
Até recentemente, a poupança rendia 70% da Taxa Selic (juros básicos da economia). Desde dezembro do ano passado, a

aplicação passou a render o
equivalente à taxa referencial
(TR) mais 6,17% ao ano, porque
a Selic voltou a ficar acima de
8,5% ao ano. Atualmente, os juros básicos estão em 13,75% ao
ano. O aumento dos juros, no
entanto, foi insuficiente para fazer a poupança render mais que
a inflação, provocando a fuga de
alguns investidores.
Nos 12 meses terminados em
julho, a aplicação rendeu 6,2%,
segundo o Banco Central. No
mesmo período, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor-15
(IPCA-15), que funciona como
prévia da inflação oficial, atingiu
11,39%. O IPCA cheio de julho
será divulgado no próximo dia 9
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

RANKING

Brasil reforça maior juro real do
mundo com aumento da taxa Selic
CLAYTON
CASTELANI/UOL/FOLHAPRESS
A alta da taxa básica de juros
ontem reforçou a posição do
Brasil como líder do ranking
mundial de juros reais, posição
que ocupa desde a reunião de
maio do comitê monetário do
Banco Central, segundo levantamento do portal MoneYou e
da gestora Infinity Asset Management.
Para chegar ao juro real -taxa
nominal descontada a inflação-,
o estudo considerou projeção de
alta dos preços ao consumidor
para os próximos 12 meses, assim como as taxas negociadas

no mercado de juros com vencimento também em 12 meses.
Esse cálculo apontou que os
juros efetivos brasileiros estão
em 8,52%, mais do que o dobro
do segundo colocado, o México,
cuja taxa é de 4,2%.
Referência para o rendimento de títulos de renda fixa, os Estados Unidos aparecem na 25ª
posição com um retorno negativo de 3,25% ao ano. O ranking
tem 40 países.
A Argentina é 11ª da lista,
com uma taxa efetiva de 0,57%,
embora ostente juros nominais
de 60% ao ano, os mais altos do
planeta.
Considerando as taxas no-

minais, o Brasil possui a terceira maior, de 13,75% ao ano,
atrás da Turquia (14%) e da Argentina.
O relatório também destaca a
tendência mundial de aumento
dos juros, uma necessidade observada por muitos bancos centrais diante da disparada da inflação global neste ano.
Entre os 40 países que fazem
parte do ranking, 33 deles
(82,5%) elevaram suas taxas e
apenas 1 (2,5%) cortou. Seis
(15%) não fizeram alterações.
Juros altos dificultam o acesso ao crédito, inibindo o consumo e freando a atividade econômica de modo geral.

Mas a relação entre uma taxa significativamente elevada a
ser mantida nos próximo meses e a expectativa de desaceleração da inflação posicionam o
Brasil como um destino promissor para investimentos estrangeiros, segundo Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset.
É o que no jargão do mercado
costuma ser chamado de diferencial de juros.
Além do retorno sobre a inflação, investidores também
avaliam fatores como estabilidade institucional e riscos de
calote do país e de suas empresas.
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Manhã

Tarde

Noite

3

27º

16º

5%

06:40 17:46

País/São Paulo

INVERNO: Sol e muitas nuvens à tarde.
À noite com muita nebulosidade.

TSE

STF

Fachin elogia Pacheco e
critica populismo autoritário

Barroso mantém
condenações de PMs do
Massacre do Carandiru
FELIPE PONTES/ABRASIL

MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

O

presidente do TSE
(Tribunal Superior
Eleitoral), Edson Fachin, elogiou ontem discurso
feito no dia anterior pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em defesa das
urnas eletrônicas.
Fachin disse que a fala de Pacheco foi firme e serena "em defesa da democracia e do processo eleitoral".
O magistrado declarou que a
história irá marcar em "listas" distintas, no futuro, quem apoia a
democracia, "da qual se inscreve
o senhor presidente do Senado
(Rodrigo Pacheco)" e os "cúmplices do populismo autoritário".
Fachin não apontou quem

será inscrito nesta segunda lista.
As declarações do presidente do
TSE ocorrem em meio às insinuações golpistas e ataques do
presidente Jair Bolsonaro (PL)
às urnas eletrônicas.
"Que vença a democracia, que
vença a paz e a segurança nas
eleições", disse Fachin no fim da
sessão do tribunal. A partir do dia
16 o TSE será comando pelo ministro Alexandre de Moraes.
Na quarta-feira passada, Pacheco saiu em defesa das urnas
eletrônicas e disse que dará posse em 1º de janeiro ao chefe do
Executivo que será eleito por intermédio delas.
Pacheco também pediu "pacificação dos ânimos" durante o
período eleitoral e que o tom
eleitoral seja "sério, baseado em

verdades e boas propostas".
Acrescentou que a legitimidade
do vencedor do pleito deve ser
reconhecida assim que for proclamado o resultado das urnas.
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 último dia 20, 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.
Na segunda-feira passada,
Fachin declarou que quem
ameaça não aceitar o resultado
das eleições está defendendo
apenas interesses próprios.
"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.

ELEIÇÕES

Janones, do Avante, retira
candidatura e decide apoiar Lula
VICTORIA AZEVEDO/FOLHAPRESS
O deputado federal André
Janones (Avante-MG) desistiu
de sua candidatura à Presidência para apoiar já no primeiro
turno o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida
eleitoral.
Em transmissão em rede social, Janones afirmou: "estamos
juntos agora". A decisão foi
anunciada ontem após o parlamentar se reunir com o ex-presidente, em São Paulo.
Após a reunião, a presidente
nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que o Avante e o Agir (antigo PTC) irão apoiar a candidatura de Lula.
Com isso, a coligação agora
terá nove partidos: PT, PSB,
PSOL, Rede, PV, PCdoB, Solidariedade, Avante e Agir.
"Isso é muito importante para o movimento que estamos fazendo de defesa da nossa democracia e do nosso povo", afirmou
Gleisi.
Ainda segundo Gleisi, Janones irá atuar na coordenação
política, além de contribuir com
o plano de governo. A parla-

MDB do Rio abandona Simone
Tebet e anuncia apoio a Lula
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS
O diretório estadual do MDB do Rio de Janeiro aprovou moção em que apoia a candidatura
presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT),
apesar de a sigla ter lançado oficialmente a senadora Simone Tebet (MS) na disputa.
"A gravidade especial do momento, não
qualquer desmerecimento à candidatura posta
pelo MDB, nos impõe já no primeiro turno das
eleições apoiar a candidatura do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, o mais qualificado
entre todos para governar. Ao fazê-lo estamos
cumprindo nossos deveres com o Brasil", diz o
texto da moção, aprovada pela convenção estadual do partido, ontem.

mentar disse também que ele se
dispôs a ajudar com as redes sociais -Janones é considerado um
fenômeno nas redes.
O ex-presidente Lula disse
que pela convergência das pautas defendidas entre sua campa-

O texto elenca uma série de ameaças que pairam sobre o país. Na economia, afirma que "o
Brasil está vivendo um dos momentos mais difíceis de sua história". "Há mais de 40 anos nossa
economia cresce de modo irregular, a taxas
muito baixas e sem sinal de recuperação", diz o
documento.
Na política, prossegue a sigla, "o ambiente político está carregado de tensões e de conflitos inúteis, cujos efeitos são a paralisia do Estado e a perda de confiança da população nas instituições".
A moção ainda faz uma crítica à gestão de
Jair Bolsonaro (PL). "O radicalismo do atual
governo e dos grupos a ele associados fomentam
uma crise que pode ter graves consequências",
afirma.

nha e Janones, entre elas a do
auxílio de R$ 600 e atenção para
a saúde mental, "fica fácil fazer
aliança". "A vinda do Janones e
do Avante para a nossa campanha é como o ditado popular
que diz 'juntamos a fome com a

vontade de comer'", disse.
"Quero te dar os parabéns pela tua nobreza de colocar esse
tema da fome como um tema
principal. Pode ficar certo que
juntos vamos acabar com a fome nesse país", seguiu Lula.

F O R A PGR

Pacheco recebe pedido de impeachment
de Aras por cumplicidade com Bolsonaro
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), recebeu ontem o pedido de impeachment do Procurador-Geral da República, Augusto Aras,
por cometer suposto crime de
responsabilidade ao se aliar ao
presidente Jair Bolsonaro (PL).
O documento é assinado por advogados e políticos de oposição.
O pedido lembra que Aras foi
nomeado em 2019 por Bolsonaro e que ele sequer integrou a
lista tríplice dos nomes mais votados pelos membros do Ministério Público da União para ocupar o posto de PGR. A lista não
está prevista na Constituição Fe-

deral, mas foi respeitada pelos
ex-presidentes Luiz Inácio Lula
da Silva (PT), Dilma Rousseff
(PT) e Michel Temer (MDB).
"(...) ficando evidente, por
declarações na imprensa, e confirmado por inúmeras de suas
manifestações e atuações posteriores, por ação e, especialmente por omissão, que sua escolha,
em notório desvio de finalidade
e abuso, se deu única e exclusivamente por agradar e proteger
Jair Messias Bolsonaro, seus filhos e seus seguidores", diz trecho do documento.
"A escolha do sr. Antônio Augusto Brandão de Aras como

Procurador-Geral da República,
e, portanto, como responsável
pela promoção de ações e investigações penais em face de detentores de foro por prerrogativa
de função no Supremo Tribunal
Federal, bem como para ajuizamento de ações de controle concentrado de constitucionalidade
em face de atos do Poder Público, demonstra de maneira inconteste que a nomeação possui
um escopo bastante evidente:
blindar as ilegalidades e inconstitucionalidades praticadas por
Jair Messias Bolsonaro."
O pedido tem a assinaturas
de deputados, como Sâmia

Bomfim (PSOL-SP), Túlio Gadêlha (Rede-PE) e Ivan Valente
(PSOL-SP), e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).
Na semana passada, o presidente da ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República) Ubiratan Cazetta disse,
em entrevista ao UOL, que "a
percepção de parte da sociedade é que Aras age mais como advogado do presidente da República, e isso é ruim".
Dias antes, Aras já havia pedido para o STF arquivar sete
das dez investigações abertas
contra o presidente e aliados a
partir da CPI da Covid.

Nota
HOSPITAIS PRIVADOS COMEÇAM A CONTABILIZAR
CASOS DE VARÍOLA DOS MACACOS
Os hospitais privados começam a contabilizar a chegada dos
casos de pacientes com monkeypox, vírus que causa a varíola dos
macacos. Não há uma situação fora do controle, já que a
disseminação da doença é tratada como um surto, quando
acontece o aumento localizado no número de casos de uma
doença. "Os hospitais reportam um crescimento, mas estão
conseguindo enfrentar com os recursos que têm", diz Antônio
Britto, presidente da Anahp (Associação Nacional de Hospitais

Privados). Nos laboratórios do Hospital Albert Einstein foram
realizados 74 testes, sendo 36 positivos. O Sírio Libanês reportou
menos de dez casos diagnosticados, todos com sintomas leves e
atendidos no pronto atendimento. A Rede D'Or não divulga o
dado. Segundo profissionais da empresa, há apenas um caso. O
Einstein é um laboratório de referência e os testes saem em até
três dias, diferente dos outros hospitais que precisam enviar essa
coleta ao Instituto Adolfo Lutz e aguardar o resultado em até 30
dias. Até o início da noite de ontem, o Ministério da Saúde
registrou 1.721 casos confirmados e 991 em investigação. São
Paulo é o líder em diagnósticos, com 1.298 confirmações.

O ministro Luís Roberto
Barroso, do Supremo Tribunal
Federal (STF), manteve a condenação de policiais militares
que participaram do Massacre
do Carandiru, como ficou conhecida a repressão a uma rebelião que resultou na morte
de 111 presos em outubro de
1992. A decisão foi assinada na
última segunda-feira.
Os julgamentos pelo Tribunal do Júri sobre o caso resultaram na condenação de 73 policiais, com penas que variam de
48 a 624 anos de prisão. Tais
condenações, entretanto, ficaram suspensas por decisão do
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) de 2016 até o ano
passado, quando foram restabelecidas pelo ministro Joel
Ilan Parcionik, do Superior Tribunal de Justiça. A decisão dele
foi depois confirmada pela
Quinta Turma do STJ.
Alguns dos advogados recorreram então ao Supremo, na
tentativa de derrubar a decisão
do STJ. Os defensores alegaram
violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
devido processo legal. Eles argumentaram, por exemplo, que
o STJ reexaminou provas para
restabelecer as condenações, o
que não seria permitido.
Barroso, contudo, negou o
pedido com base em argumentos processuais. O ministro do STF afirmou que o Supremo já decidiu não haver
questão de repercussão geral a
ser julgada em casos de ofensa
à ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal,
motivo pelo qual ele seria ob-

rigado a negar os dois recursos
extraordinários impetrados
pela defesa.
Na decisão, Barroso escreve que para poder reformar a
decisão do STJ seria necessário examiná-las à luz de legislações que ficam abaixo da
Constituição, o que não seria
atribuição do Supremo fazer.
PROJETO DE LEI
Nesta semana, a Comissão
de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou
um projeto de lei que prevê
anistia aos policiais militares
envolvidos no caso, de autoria
do deputado Capitão Augusto
(PL-SP).
O projeto de lei concede
anistia aos crimes previstos no
Código Penal, nas leis penais
especiais, no Código Penal Militar e nas infrações disciplinares conexas. O texto ainda precisa ser examinado na Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ), antes de poder ser votado no plenário da Câmara.
Na justificativa do texto, o
parlamentar argumentou que,
durante uma rebelião, os policiais têm que agir de maneira
proporcional "para conter a
violência dos rebelados e, assim, cumprir sua missão de
manter a ordem pública".
Outro argumento é o de
que as condutas dos policiais
não foram individualizadas, o
que impediria a condenação.
A decisão do STJ rejeitou esse
argumento, afirmando que todos os júris sobre o caso concordaram haver unidade de
desígnios dos policiais ao perpetrar o crime, o chamado liame subjetivo.

DOENÇA

SP tem duas grávidas
e dez crianças com
varíola dos macacos
SAMUEL
FERNANDES/FOLHAPRESS
O estado de São Paulo registra dois casos de varíola dos macacos entre mulheres grávidas e
outros dez diagnósticos entre
crianças e adolescentes. No total, o estado confirma 1.298 casos, sendo a grande maioria deles –97%– entre homens.
Gestantes e crianças são
consideradas como grupos de
risco para varíola dos macacos
por terem maior probabilidade de desenvolver complicações da doença. Imunossuprimidos também fazem parte
dos grupos que requerem
maior atenção, e está nesse
grupo o paciente que morreu
em Minas Gerais na semana
passada.
Segundo as informações do
governo estadual, as duas grávidas infectadas com monkeypox
-vírus que causa a varíola dos
macacos- não apresentam sintomas graves da doença. Por isso, elas estão em isolamento doméstico.
Os menores também não estão com quadro grave. No total,
são cinco crianças abaixo de nove anos e outros cinco adolescentes. Todos eles fazem isolamento em casa.
A maior parte dos diagnósticos continuam sendo em homens, uma tendência vista em
todo o mundo. No estado de São
Paulo, 97% dos casos são concentrados nessa população.
No entanto, os casos já registrados em outros grupos demonstram que a doença pode
infectar qualquer pessoa. "Temos casos de crianças, mulheres grávidas, mulheres e homens que moram nas ruas",
afirmou David Uip, secretário
de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do governo paulista, durante entre-

vista coletiva nesta quinta.
"Daqui a pouco, todas as pessoas vão estar passíveis de infecção", completa o secretário.
No surto atual, a transmissão
da doença se concentra durante
contato íntimo no sexo e entre
homens que fazem sexo com
outros homens. Mas qualquer
pessoa está sujeita a se infectar,
independente de atividade e
orientação sexual, ao ter contato
próximo e prolongado com alguém doente.
"A boa informação tem que
ser exata, mas absolutamente
sem preconceito", afirmou Uip.
Os casos no estado são principalmente leves, mas dois pacientes estão internados em
unidades hospitalares em razão
da doença.
Enfrentamento Nesta quarta,
o governo paulista também
anunciou medidas para enfrentar o surto. Entre as ações está a
criação de uma rede estadual de
hospitais para atendimento de
pacientes mais graves e de uma
rede de laboratórios públicos e
privados liderada pelo Instituto
Adolfo Lutz para vigilância epidemiológica e genômica do vírus monkeypox.
As autoridades de saúde
também informaram que está
previsto, para o estado, o fornecimento de 11 mil doses de
vacinas contra a varíola dos
macacos. Como o esquema vacinal é feito por duas doses,
5.500 pessoas devem ser vacinadas em um primeiro momento.
O governo também divulgou recomendações para grávidas, puérperas e lactantes
que são infectadas por monkeypox. Dar preferência pela
cesariana a depender das lesões causadas pela doença e
suspender a amamentação do
bebê por pelo menos 14 dias
são algumas dessas medidas.
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Dia do Padre

N

este dia 4 de agosto, comemoramos o Dia do Pároco e do Padre. A data ocorre devido ser o Dia de
São João Maria Vianney, que é o padroeiro de todos os
presbíteros. A Igreja no Brasil comemora o dia da vocação ao ministério ordenado na primeira semana
após o primeiro domingo do Mês Vocacional, o mês
de agosto. A Igreja celebra com júbilo e alegria o Dia
do Padre, agradecendo a presença dos padres na vida
de todos os fiéis. Em nossa arquidiocese, iremos celebrar a Santa Missa com todo o clero na Igreja São Pedro dos Clérigos, agradecendo pela vida e dedicação
ministerial de nossos sacerdotes.
No Dia do Padre, os fiéis devem, além de parabenizar os seus padres, rezar por eles e agradecer a presença deles na comunidade. O padre age na pessoa de
Cristo e sem o presbítero não teríamos a Eucaristia, os
sacramentos e o perdão dos pecados. Temos que rezar, cuidar de nossos sacerdotes e fazer com que eles
se sintam bem em nossa comunidade. Pedir sempre a
Deus que nunca faltem padres para guiar os fiéis nas
comunidades. Que o Espírito Santo suscite nos mais
jovens o desejo pelo ministério sacerdotal e a vontade
de abraçar a causa do Reino de Deus.
Os fiéis têm que nutrir amor e carinho por seus padres e, acima de tudo, respeitá-los, chamá-los de senhor, pedir a bênção em todas as ocasiões em que encontrar com o seu padre. Hoje, perdeu-se o costume
de pedir a bênção para o padre e, muitas vezes, acabase perdendo o respeito pelo sacerdote, tratando-o como se fosse um amigo de infância. É claro que o presbítero deve ser amigo de seus fiéis, mas sempre sem
perder o respeito.
O padre deve servir ao povo de Deus. A vida do ministro ordenado deve ser dedicada aos paroquianos a
ele confiados, é para isso que ele foi ordenado. O padre não deve se envolver com política, fazer campanhas eleitorais, ou ainda, fazer da Igreja um palanque
político. A campanha eleitoral cabe aos políticos e
não aos padres. O presbítero deve lutar para que os
seus paroquianos tenham condições dignas de vida
com alimentação, saneamento básico e água potável.
Mas isso deve ser feito fora do templo, na conscientização da cidadania e na proclamação dos direitos
fundamentais dos cidadãos amparados pela Constituição Federal.
O padre deve apontar o caminho do Reino de Deus
para os seus fiéis, e para podermos construir o Reino
de Deus é preciso paz, justiça, amor, caridade e respeito. Tudo isso os fiéis devem praticar e o padre, como o catequista por excelência da comunidade, deve
ensinar os fiéis a colocar em prática. O Reino de Deus
não vai ser concretizado apenas na vida eterna, mas
ele deve ser construído aqui, para que de maneira plena vivamos na eternidade.
O padre na comunidade deve ser o exemplo do serviço, servir com alegria os mais necessitados, doentes,
idosos, crianças e mais pobres. O padre deve ser o
exemplo do Bom Pastor, que dá a sua vida em favor de
suas ovelhas. O presbítero deve cultivar as virtudes da
humildade, da modéstia, da parcimônia e da compaixão. Os padres devem estar sempre disponíveis nas
paróquias para atender os fiéis, com horários de confissão, aconselhamento espiritual e de missas. As paróquias devem sempre estar abertas para acolher
quem chega e, principalmente, com a presença do
padre. Espera-se de todos os padres a celebração diária da missa nos dias de semana para todos os fiéis.
Na verdade, o Dia do Padre é todo dia, do mesmo
modo que o Dia dos Pais, Dia das Mães e dos Avós também é todo dia. O padre não é padre somente nesse
dia, mas é 24 horas por dia. Mas nesse dia é uma forma
de agradecer a presença de todos os padres no meio de
nós e por ser a presença de Cristo para todos os fiéis.
Todos os fiéis, por meio do seu batismo, são chamados a viver a santidade. O padre dentro da comunidade cristã exerce um papel muito importante que é
direcionar os fiéis a buscarem uma vida de santidade.
“A vocação universal à santidade na Igreja” (Cf Lumen gentium Capítulo 5).
Os presbíteros devem procurar sempre se cuidar
para poder servir melhor o povo de Deus, estar bem
de saúde, procurando fazer anualmente os exames
clínicos, se preciso for procurar fazer acompanhamento psicológico e, principalmente, não deixar de
fazer acompanhamento espiritual. O mundo de hoje
está muito mudado, o padre tem que lidar com diversas questões, inclusive, o suicídio de jovens nas famílias, por isso é necessário o acompanhamento psicológico e espiritual.
O padre não é máquina e nem um super-homem, o
padre é um homem comum com suas limitações e dificuldades e precisa ser tratado com o máximo de respeito. Tem um alimento que não deve faltar na vida
do padre de jeito nenhum, esse alimento é a oração,
porque na sintonia com a Trindade, Ela sustenta a vida do presbítero, e sem a oração é impossível levar
adiante o ministério sacerdotal.
Rezemos por todos os presbíteros! Façamos um
gesto espiritual de vizinhança com todos os padres.
Rezemos pelos sacerdotes doentes e por aqueles que
estão privados do exercício de seu ministério! Quero
desejar um feliz Dia do Padre para todos os padres.
Que o Cristo Bom Pastor e a Virgem Maria iluminem a
todos e os conduzam no caminho do bem e do amor.
E que todos os fiéis nesse dia rezem por seus padres.
Amém.

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

Tarde

Noite
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varíola dos macacos é
uma emergência nacional de saúde pública nos Estados Unidos, decretou
o governo Joe Biden ontem.
O decreto de emergência,
anunciado pelo secretário de
Saúde, Xavier Becerra, na prática libera verbas de emergência e
dá às agências federais a possibilidade de fazer contratações
emergenciais de funcionários,
vacinas e remédios.
De 18 de maio até agora, os
EUA somam 6.617 casos confirmados da doença, sem nenhuma morte. A decisão vem depois
que os estados de Nova York,
Califórnia e Illinois, onde ficam
as três maiores cidades do país,
declararam emergência nos últimos dias. Esses três estados
concentram 46% dos casos confirmados nos EUA, seguidos de
Texas, Flórida e Geórgia.
"Estamos preparados para
elevar nossa resposta ao vírus a
outro nível, e clamamos que cada americano leve a varíola dos

macacos a sério", disse Becerra
a jornalistas.
Há uma preocupação quanto
a quantidade e disponibilidade
de vacinas no país. Só há um
imunizante autorizado pela
FDA, o órgão equivalente à Anvisa, e o governo anunciou na
última semana que distribuiria
1,1 milhão de vacinas, o equivalente para imunizar 550 mil pessoas, o que tem provocado críticas de que o governo Biden não
tem feito esforços suficientes
para aumentar a oferta.
Segundo a imprensa americana, autoridades do governo
identificaram 1,6 milhão de pessoas consideradas de alto risco
para a doença. O responsável
pela FDA, Robert Califf, disse a
jornalistas que o governo considera dar doses fracionadas à população.
A Casa Branca diz ainda que
tem capacidade para fazer 80 mil
testes da doença por semana.
Segundo o portal Our World
in Data, da Universidade de Oxford, até quarta-feira passada,
foram confirmados 26.073 casos

de varíola dos macacos em 83
países. A doença já é considerada emergência global em saúde
pela OMS desde 23 de julho.
Apesar de elogios da área da
saúde, que pressionava Biden
pelo decreto de emergência nacional, o ato desta quinta-feira
pode trazer certo constrangimento político ao democrata,
que também faz pressão para o
governo para declarar a violência armada e o acesso ao aborto
como emergências de saúde
pública.
A varíola dos macacos é causada por um vírus do gênero orthopoxvirus. Os sintomas iniciais
da doença são principalmente
dores no corpo, febre, mal-estar
e cansaço. Depois, os doentes
apresentam lesões no corpo em
formato de bolhas.
Em maio, quando ocorreu a
disseminação do patógeno em
regiões não endêmicas (até então, era um vírus endêmico na
África central e ocidental), como na Europa e nos Estados
Unidos, que o alerta disparou
pelo mundo.

BASQUETE

Rússia condena jogadora
dos EUA presa com droga
THIAGO AMÂNCIO/FOLHAPRESS
Um tribunal na Rússia considerou ontem a jogadora de basquete dos EUA Brittney Griner
culpada em um caso que tem
mobilizado diplomatas do governo Joe Biden, comovido a comunidade esportiva e, mais uma vez,
dividido a sociedade americana.
Griner foi presa na Rússia em
17 de fevereiro, no Aeroporto Internacional Sheremetievo, próximo a Moscou, acusada de carregar cartuchos de óleo de haxixe,
substância da cânabis ilegal na
Rússia, para serem usados em
um cigarro eletrônico.
Ela foi condenada a 9 anos de
prisão por contrabando de drogas. O caso ganhou outra dimensão uma semana depois de ser
detida, quando o presidente russo, Vladimir Putin, decidiu invadir a Ucrânia.
Nas semanas que se seguiram, Biden chamou Putin de criminoso de guerra, a Rússia afirmou que os EUA promovem
banditismo e as relações entre os
dois países chegaram à beira do
colapso. Notícias ruins para
quem esperava uma intervenção
diplomática do governo americano para sair da prisão.
Griner estava na Rússia para
jogar pela liga de basquete feminino do país no período fora da

temporada do esporte nos EUA,
algo que jogadoras costumam
fazer para complementar a renda, dados os salários mais baixos em comparação à modalidade masculina do esporte. Na
Rússia, ela jogava pelo UMMC
de Ecaterimburgo, na região dos
montes Urais, mais próximo do
Cazaquistão do que do leste da
Europa.
Com mais de 2 metros de altura, Griner, 31, joga nos EUA pelo
Phoenix Mercury e é considerada
uma das estrelas do basquete feminino americano desde quando
disputava a liga universitária, pela Universidade de Baylor. Além
disso, é bicampeã olímpica (Rio2016 e Tóquio-2020). Nos protestos contra a morte de George
Floyd em 2020, juntou-se ao grupo de atletas que se manifestaram contra o fato de o hino americano tocar antes dos jogos. "Sinceramente eu acho que não devíamos tocar o hino nacional durante nossa temporada. Eu acho
que deveríamos nos opor a isso",
disse na ocasião.
Logo após ser presa, Griner
assumiu diante de um tribunal a
culpa por levar o óleo de haxixe
para o país, mas sempre sustentou que não o fez por querer. Na
última semana, afirmou que não
sabia como a substância foi parar
em sua bagagem. "Se eu tivesse

que dar um palpite, diria que foi
porque fiz as malas correndo",
afirmou. Ela tem prescrição médica para usar maconha de forma medicinal nos Estados Unidos para tratar de dores crônicas.
A defesa argumentou, no processo, que isso é comum entre atletas de elite.
Após a prisão, Griner recebeu
apoios públicos de seu time nos
EUA, da WNBA, a liga feminina
de basquete, e de uma série de
atletas, que cobraram esforços do
governo americano para tirá-la
da prisão.
A mulher da jogadora, Cherelle Griner, chegou a dizer em meados de junho que não tinha nenhuma confiança no governo Biden para resolver a situação, mas
mudou de posição após receber
uma ligação do próprio presidente e de sua vice, Kamala Harris.
Na ligação, o mandatário prometeu que trabalhava para "garantir
a libertação o mais rápido possível" da jogadora.
Biden mobilizou seu Departamento de Estado e fez uma oferta
ao Kremlin: a troca de Griner e do
ex-soldado Paul Whelan, preso
desde 2018 sob acusação de espionagem, por Viktor Bout, traficante de armas preso nos EUA
que ficou mais famoso por inspirar o filme "O Senhor das Armas",
de 2008, com Nicolas Cage.

BREONNA TAYLOR

Justiça dos EUA indicia 4 policiais
O Departamento de Justiça
dos EUA anunciou, ontem, o indiciamento de quatro policiais e expoliciais pela morte a tiros, em
2020, de Breonna Taylor, em uma
operação policial em seu apartamento, em Louisville (Kentucky).
O caso se tornou um dos símbolos
do movimento antirracista e contra a violência policial nos EUA.
O ex-detetive do Departamento de Polícia Metropolitana de
Louisville Joshua Jayes e o sargento Kyle Meany foram acusados de
crimes contra os direitos civis e
obstrução de justiça pelo uso de
falsa informação para obter o
mandado de busca e apreensão
que amparou a operação que matou Breonna Taylor.
O detetive Kyle Goodlett foi
acusado de conspirar com Jaynes
para falsificar o mandado e então
acobertar a falsificação. Já o ex-
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detetive Brett Hankinson foi acusado de crimes contra os direitos
civis por suposto uso excessivo
de força.
Como medida disciplinar, em
meio a protestos populares, Jaynes foi demitido da força em dezembro de 2020, ao lado do detetive Myles Cosgrove, um dos poli-

ciais que atiraram em Breonna.
"Breonna Taylor deveria estar
viva hoje", afirmou o secretário de
Justiça, Merrick Garland, ao
anunciar os indiciamentos. "O
Departamento de Justiça está
comprometido com a defesa e a
proteção dos direitos civis de todas as pessoas deste país."

Ex-vereador
Jerominho
morre com
tiros de fuzil
O ex-vereador do Rio de Janeiro e miliciano Jerônimo
Guimarães Filho, conhecido
como Jerominho, morreu ontem à tarde após ser baleado na
estrada Guandu do Sapê, em
Campo Grande, na zona oeste,
segundo informou a Polícia
Militar. A Polícia Civil disse que
ele foi atingido por dois tiros de
fuzil, no abdome e na perna.
Jerominho chegou a ser socorrido com vida por volta das
16h, mas morreu no Hospital
Oeste D'Or. No atentado, uma
segunda pessoa -que não teve
a identidade revelada- ficou ferida e foi socorrida em estado
grave. O ex-vereador é apontado pela polícia como um dos
fundadores da Liga da Justiça,
antiga milícia instalada no RJ e
responsável pela prática de homicídios e cobrança de taxas
de segurança de comerciantes
e moradores da zona oeste.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o ex-vereador caído no asfalto logo
após o atentado, enquanto um
homem tenta prestar socorro a
ele. O homem que gravou o vídeo diz que os tiros partiram de
um carro. O assassinato será
investigado pela DH (Delegacia de Homicídios da Capital).
Ele chegou a ser preso no fim
de janeiro, mas foi solto uma
semana depois. Na ocasião,
havia contra ele um mandado
de prisão por extorsão majorada com emprego de arma contra motoristas de vans que
atuavam em Campo Grande. O
crime ocorreu em 2005.
Esse não foi o único período
em que Jerominho esteve atrás
das grades. O ex-parlamentar
já havia sido preso em 2007 e
cumpriu 11 anos de prisão em
decorrência de outros crimes.
Em 2008, o nome dele apareceu na lista de 227 indiciados
na CPI das Milícias. Ele acabou
solto em 2018. Jerominho foi
vereador no Rio de Janeiro por
dois mandatos, entre 2001 e
2008, sempre eleito com grandes votações. No mesmo período, conseguiu viabilizar a
eleição do irmão Natalino Guimarães como deputado estadual em 2006.
Jerominho e Natalino foram
presos pela Draco (Delegacia
de Repressão às Ações Criminosas Organizadas) em 2007,
sob a acusação de formação de
quadrilha.
Mesmo da cadeia, Jerominho foi capaz de eleger a filha
Carmen Gloria Guinancio Guimaraes Teixeira, a Carminha
Jerominho, vereadora em
2009. Contudo, ela pouco exerceu o mandato, pois foi presa
em 2009 por participação no
grupo paramilitar.
RETORNO
Com a prisão de Jerominho
e de seus parentes, o poder político do grupo entrou em declínio. Carminha Jerominho
tentou sem sucesso se reeleger
vereadora em 2012.
Já solto, Jerominho se filiou
ao PMB (Partido da Mulher
Brasileira) e chegou a afirmar
em entrevistas a intenção de se
candidatar a prefeito do Rio de
Janeiro em 2020.
Com o risco de ter a candidatura barrada pela Justiça
Eleitoral, ele se contentou em
indicar a sobrinha Jéssica Rabello Guimarães como candidata a vice-prefeita na chapa
encabeçada por Suêd Haidar,
presidente do PMB. Filha de
seu irmão, ela concorreu nas
urnas como Jéssica Natalino.
No mesmo pleito, Carminha
Jerominho novamente fracassou ao tentar se eleger vereadora.
MUDOU DE NOME
Após as prisões de Jerominho e Natalino, diversos criminosos assumiram o controle da
Liga da Justiça. A milícia mudou de nome em 2014, quando
Carlos Alexandre Braga, o Carlinhos Três Pontes, foi alçado
ao comando do grupo. Ex-traficante, Três Pontes foi morto
pela Polícia Civil em 2017.

