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Consignado
pode deixar
aposentado
sem dinheiro

Pequenos negócios geram 72%
o
dos ‘empregos’ do 1 semestre
As micro e pequenas empresas (MPE) puxaram a criação de empregos formais no primeiro semestre. Dos cerca de 1,33 milhão de postos de
trabalho formais criados no Brasil de janeiro a junho, 961,2 mil, o equivalente a 72,1% do total, originaram-se em pequenos negócios. A conclusão consta de levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae), com base em dados do Cadastro Geral de
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Aposentados e pensionistas
do INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social) poderão comprometer até 45% da renda
previdenciária para pagar empréstimos consignados. A sanção do presidente Jair Bolsonaro (PL) à lei que autoriza a ampliação da margem foi publicada no Diário Oficial da União
de quinta-feira passada. O aumento no percentual de margem diz respeito exclusivamente ao uso do cartão de crédito consignado (5%) e do cartão de crédito consignado benefício (5%). Os bancos que
oferecem esses produtos deverão se adaptar aos novos parâmetros. O Idec vê essa aprovação como um retrocesso na luta contra o superendividamento da população. PÁGINA 2

PELOSI,

Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. O
desempenho das MPE é bastante superior ao das médias e grandes empresas, que abriram 279,1 mil vagas nos seis primeiros meses de 2022.
Apenas em junho, os negócios de menor porte foram responsáveis pela
abertura de 63,6% das vagas formais no mês, com 176,8 mil de um total
de 277,9 mil postos de trabalho criados no mês passado. PÁGINA 2

Produção de
veículos leves e
pesados cresce
33,4% em julho
A produção de veículos leves e pesados teve alta de 33,4% em julho
na comparação com o mesmo mês de 2021. Com o resultado, a queda acumulada ao longo do ano ficou em 0,2%. O resultado representa
melhora no cenário, mas mostra ainda o desarranjo da cadeia produtiva global. Em relação a junho, a alta é de 7,5%. Os dados divulgados
nesta sexta-feira pela Anfavea (associação das montadoras) incluem
carros de passeio, veículos comerciais leves, ônibus e caminhões. "A
curva é exatamente o contrário. No segundo semestre do ano passado, era o momento mais grave da crise dos semicondutores", diz
Márcio de Lima Leite (foto), presidente da Anfavea. PÁGINA 2

PGR

A CULPADA

China anuncia
suspensão de
cooperação
com os EUA
A China anunciou nesta sexta-feira a interrupção da cooperação com os Estados Unidos
em diversas áreas, incluindo o
diálogo entre comandantes militares, em retaliação à visita da
presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi,
a Taiwan. O Ministério das Relações Exteriores da China também disse em um comunicado
que está interrompendo as
conversações climáticas com
os Estados Unidos, assim como
a cooperação na prevenção do
crime transfronteiriço e no repatriamento de imigrantes ilegais, além de outras oito medidas específicas. Enfurecida depois que Pelosi se tornou a visitante de mais alto escalão dos
Estados Unidos em 25 anos à
ilha autônoma. PÁGINA 4

ELEIÇÕES

Moraes rejeita arquivar
inquérito sobre Bolsonaro
STF

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), rejeitou nesta sexta-feira um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República) para arquivar inquérito que apura o vazamento de dados
sigilosos pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) de investigação sobre ataque ao sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em 2018. O ministro argumenta que o pedido foi feito fora do prazo e que houve incompatibilidade entre a solicitação e manifestações anteriores feitas pela vice-procuradora-geral da República,
Lindôra Araújo. PÁGINA 3

Mulher de
França vai
ser vice de
Haddad em SP
O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) definiu que a ex-primeira-dama Lúcia França (PSB) será
sua candidata a vice na corrida
pelo Governo de São Paulo. Lúcia é mulher do ex-governador
Márcio França (PSB), que completa a chapa como candidato ao
Senado. Haddad fez o anúncio
pelas redes sociais e afirmou que
pediu ao PSB a indicação de uma
mulher. "Depois de muitas tratativas com os seis partidos aliados
em busca de uma mulher para
compor a nossa chapa ao governo do estado, pedi ao PSB que indicasse o nome. A indicação me
chegou e não poderia me dar
maior satisfação: a educadora
Lúcia França será a nossa vice",
escreveu.A coligação do petista é
formada por PT, PSB, PV, PCdoB,
Rede e PSOL. PÁGINA 3
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Bolsas no mundo
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Economia
ANFAVEA

MERCADOS

Bolsa sobe 0,55% e
ultrapassa os 106 mil
pontos; dólar recua

Produção de veículos
cresce 33,4% em julho

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

EDUARDO SODRÉ/FOLHAPRESS

A perspectiva de que o Banco Central (BC) encerre a alta de
juros no fim de setembro fez o
dólar descolar-se do cenário internacional e cair fortemente
nesta sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) foi
beneficiada pela alta das commodities (bens primários com
cotação internacional) e subiu
pelo quarto dia seguido.
O dólar comercial encerrou
esta sexta-feira vendido a R$
5,167, com recuo de R$ 0,054 (1,03%). A cotação iniciou o dia
em alta, chegando a R$ 5,27 por
volta das 10h, mas a entrada de
fluxos externos durante a tarde
fez a moeda inverter o movimento e passar a cair.
Com o desempenho desta
sexta, o dólar fechou a semana
praticamente estável, com
queda de 0,07%. Na Em 2022, a
divisa acumula queda de
7,26%. O euro comercial en-

cerrou em R$ 5,26, com queda
de 1,66% no dia e de 0,53% na
semana.
Após a euforia dos últimos
dias, o mercado de ações teve
um dia mais moderado nesta
sexta. O Índice Bovespa (Ibovespa) fechou aos 106.472 pontos, com alta de 0,55% e no
maior nível desde 9 de junho. A
bolsa brasileira foi beneficiada
pela alta das commodities, que
beneficiou ações de petroleiras
e mineradoras, e pela divulgação de balanços de empresas
que tiveram lucro maior que o
esperado.
A queda do dólar e alta da
Bolsa ocorreu apesar do cenário externo desfavorável. A divulgação de que a economia
norte-americana gerou mais
empregos que o esperado em
julho adicionou pressões para
que o Federal Reserve (Fed,
Banco Central norte-americano) aumente os juros além do
esperado.

PARTILHA

ANP aprova empresas
em Oferta Permanente
VINÍCIUS LISBOA/ABRASIL
A Comissão Especial de Licitação (CEL) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
aprovou as inscrições das primeiras oito empresas aptas ao
primeiro leilão de Oferta Permanente de Partilha da Produção (OPP) para a exploração e
produção de petróleo e gás natural em áreas do pré-sal ou
consideradas estratégicas. As
inscrições foram publicadas
nesta sexta-feira no Diário Oficial da União.
Além da Petrobras, a lista
reúne outras gigantes do setor

de óleo e gás: BP Energy do Brasil Ltda.; Chevron Brasil Óleo e
Gás Ltda.; CNODC Brasil Petróleo e Gás Ltda.; CNOOC Petroleum Brasil Ltda.; Petronas Petróleo Brasil Ltda.; Shell Brasil
Petróleo Ltda; e TotalEnergies
EP Brasil Ltda.
Diferentemente das rodadas
de licitação, em que há uma data específica para apresentar
lances por um bloco, nos leilões
de oferta permanente os blocos
ficam à disposição para receberem propostas, as empresas se
inscrevem, são aprovadas e, então, manifestam quais áreas que
desejam explorar, por meio de
uma declaração de interesse.

FGV

IGP-DI tem deflação
de 0,38% em julho
O Índice Geral de Preços –
Disponibilidade Interna (IGPDI) registrou deflação de
0,38% em julho. Essa é a primeira queda do índice desde
novembro de 2021, quando foi
registrada deflação de 0,58%.
Com esse resultado, o IGP-DI
em 12 meses caiu de 11,12%,
em junho, para 9,3%, no mês
passado. O indicador foi divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Economia
da Fundação Getulio Vargas
(Ibre/FGV).
Em junho, a taxa apresentou

alta de 0,62%. No ano, o índice
acumula alta de 7,44%. Em julho de 2021, o índice havia subido 1,45% e acumulava elevação de 33,35% em 12 meses.
Segundo o coordenador dos
Índices de Preços do Ibre/FGV,
André Braz, as quedas verificadas nos preços de grandes
commodities – minério de ferro (de -1,63% para -12,94%),
soja (de -0,81% para -2,27%) e
milho (de -3,30% para -4,98%)
– explicam a desaceleração da
inflação ao produtor, que fechou em queda de 0,32%.

Nota
PICAPE JEEP GLADIATOR CHEGA POR R$ 500 MIL,
MAS ESTOQUE ACABA EM TRÊS HORAS
O foco da Gladiator está no uso off-road. As capacidades são as
mesmas do Wrangler, o que permite encarar caminhos de terra,
lama e pedras. Mas há um problema: o modelo que chega agora
ao Brasil é movido a gasolina. Clientes do segmento no Brasil
preferem as versões a diesel. O motivo está na aptidão para
carregar peso. Picapes turbodiesel precisam ter capacidade de
carga igual ou superior a 1.000 quilos.

A

produção de veículos
leves e pesados teve
alta de 33,4% em julho
na comparação com o mesmo
mês de 2021. Com o resultado, a
queda acumulada ao longo do
ano ficou em 0,2%. O resultado
representa melhora no cenário,
mas mostra ainda o desarranjo
da cadeia produtiva global.
Em relação a junho, a alta é
de 7,5%. Os dados divulgados
nesta sexta-feira pela Anfavea
(associação das montadoras) incluem carros de passeio, veículos comerciais leves, ônibus e
caminhões.

FORA

Julho terminou com 218.950
unidades montadas -o melhor
resultado desde novembro de
2020 ocorreu em um mês que,
em geral, registra baixa devido a
períodos de férias.
A produção tem se adequado
à escassez de componentes, o
que traz mudanças nos cronogramas. A Volkswagen, por
exemplo, entrou em férias coletivas nesta semana na fábrica de
Taubaté (interior de São Paulo).
A unidade produz o hatch compacto Gol, que foi o carro mais
vendido de julho.
A Anfavea espera que o segundo semestre termine com
uma forte alta na fabricação de

veículos em relação ao mesmo
período de 2021.
"A curva é exatamente o contrário. No segundo semestre do
ano passado, era o momento
mais grave da crise dos semicondutores", diz Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea.
Apesar da melhora no fornecimento de componentes, as
montadoras acumulam 24 paradas de produção ao longo de
2022, sempre motivadas por falhas no fornecimento de peças.
Caso se confirme ao longo do
terceiro trimestre, a retomada
da produção no setor automotivo terá impacto positivo no PIB
industrial.

Entre os fatores que contribuíram para o resultado de julho está a montagem do estoque do novo Citroën C3, que será lançado no terceiro trimestre. A linha de produção fica na
cidade de Porto Real (RJ) e faz
parte do grupo Stellantis. O carro já deveria estar no mercado,
mas correram atrasos no lançamento devido à falta de semicondutores.
Outra marca que busca acelerar a fabricação de seus produtos é a Honda. A segunda geração nacional do HR-V chega às
concessionárias em breve: a
montadora abriu o período de
pré-venda.

DO ROL

Planos preveem judicialização após
projeto para liberar tratamentos
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS
Após a aprovação na Câmara
dos Deputados do projeto que
obriga os planos de saúde a cobrirem procedimentos ou tratamentos fora da lista de referência básica da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar),
as operadoras conversam com
parlamentares para pedir alteração no projeto de lei.

A crítica está em um artigo do
projeto que define que, para ser
autorizado pela operadora, o
procedimento fora do rol da
ANS deverá ter comprovação
científica ou ser recomendado
por outra agência de renome internacional.
Segundo Renato Casarotti,
presidente da Abramge (associação do setor), o critério deveria
ser cumulativo, ou seja, o trata-

mento deveria obedecer aos dois
requisitos ao mesmo tempo.
Sem a necessidade de incorporação do tratamento por
agências internacionais, a tendência é que as operadoras neguem a cobertura, o que levaria cada caso à Justiça e geraria
insegurança jurídica, afirma
Casarotti.
"Quem vai fazer essa análise é
o Judiciário. A gente vai negar (a

cobertura), isso vai virar uma
ação judicial, e vai caber ao juiz
avaliar se a evidência científica
apresentada é boa ou ruim. Cá
entre nós, nada contra, mas não
é o melhor lugar para fazer essa
avaliação", afirma.
No médio ao longo prazo, os
preços devem subir caso as mudanças se concretizem, de acordo com Casarotti. O projeto de
lei segue para o Senado.

SEBRAE

Pequenos negócios geram 72% das
o
vagas de emprego no 1 semestre
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL
As micro e pequenas empresas (MPE) puxaram a criação de
empregos formais no primeiro
semestre. Dos cerca de 1,33 milhão de postos de trabalho formais criados no Brasil de janeiro
a junho, 961,2 mil, o equivalente
a 72,1% do total, originaram-se
em pequenos negócios.
A conclusão consta de levantamento do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Em-

RENDA

presas (Sebrae), com base em
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged), do Ministério da Economia. O desempenho das MPE
é bastante superior ao das médias e grandes empresas, que
abriram 279,1 mil vagas nos seis
primeiros meses de 2022.
Apenas em junho, os negócios de menor porte foram responsáveis pela abertura de
63,6% das vagas formais no
mês, com 176,8 mil de um total

de 277,9 mil postos de trabalho
criados no mês passado. As médias e grandes empresas abriram 73,9 mil vagas (26,6% do
total).
SETORES
Na divisão por setores da
economia, os pequenos negócios apresentaram saldo positivo na criação de empregos em
todos os segmentos no acumulado do ano. O destaque entre as
micro e pequenas empresas é o

setor de serviços, que gerou 533
mil vagas. Apenas em junho, o
segmento abriu 78 mil postos.
A construção e a indústria da
transformação aparecem na segunda e na terceira posições,
com 168,8 mil e 126,3 mil empregos gerados, respectivamente. No comércio, as MPE criaram 90,6 mil postos de trabalho
de janeiro a junho. As médias e
grandes empresas, em contrapartida, fecharam 42,8 mil vagas
no período.

COMPROMETIDA

Novo consignado vai deixar
aposentado sem dinheiro
ANA PAULA BRANCO E
FERNANDA BRIGATTI/FOLHAPRESS
Aposentados e pensionistas
do INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social) poderão comprometer até 45% da renda previdenciária para pagar empréstimos consignados. A sanção do
presidente Jair Bolsonaro (PL) à
lei que autoriza a ampliação da
margem foi publicada no Diário
Oficial da União de quinta-feira
passada.
O aumento no percentual de
margem diz respeito exclusivamente ao uso do cartão de crédi-

to consignado (5%) e do cartão
de crédito consignado benefício
(5%). Os bancos que oferecem
esses produtos deverão se adaptar aos novos parâmetros.
O Idec vê essa aprovação como um retrocesso na luta contra
o superendividamento da população, principalmente entre os
mais pobres.
Segundo o instituto de defesa
do consumidor, a população endividada no Brasil chega a 77%
das famílias e parte significativa
delas está devendo porque recorreu ao crédito para pagar
despesas básicas e garantir sua

sobrevivência.
Nesses casos, o pagamento
de parcelas futuras acrescidas
de juros comprometem ainda
mais a renda e alimenta um ciclo contínuo de uso de crédito,
de acordo com a coordenadora
do Programa de Serviços Financeiros do Idec, Ione Amorim.
O especialista em educação
financeira Otavio Machado diz
que é preciso definir um objetivo específico para a tomada de
crédito e confirmar que as prestações do empréstimo irão caber no orçamento familiar
mensal.

"É preciso ter consciência de
que o custo de vida deverá ser
reduzido em até 45% do ganho
mensal para quem comprometer toda a margem de empréstimo", afirma Reinaldo Domingos, presidente da Abefin (Associação Brasileira de Educadores
Financeiros).
Para conferir até quanto pode
comprometer o benefício com
empréstimos, o segurado pode
acessar o Meu INSS, site ou aplicativo, ir na opção "Serviços em
Destaque", e clicar em "Extrato
de Empréstimo".
Os especialistas recomendam ainda ficar atentos ao extrato do benefício. Além de aposentados e pensionistas, quadrilhas também comemoram
quando a margem consignável é
ampliada e renovam seus golpes. Parte deles por causa do vazamento de dados, publicamente já reconhecido pelo INSS.

Sábado, domingo e segunda-feira, 6, 7 e 8 de agosto de 2022
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Moraes rejeita arquivar
inquérito sobre Bolsonaro
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

O

ministro Alexandre
de Moraes, do STF
(Supremo Tribunal
Federal), rejeitou nesta sextafeira um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República) para arquivar inquérito que apura
o vazamento de dados sigilosos
pelo presidente Jair Bolsonaro
(PL) de investigação sobre ataque ao sistema do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) em 2018.
O ministro argumenta que o
pedido foi feito fora do prazo e
que houve incompatibilidade
entre a solicitação e manifestações anteriores feitas pela viceprocuradora-geral da República, Lindôra Araújo. Segundo ele,
houve "inusitada alteração de
posicionamento da Procuradoria-Geral da República".
A PGR havia solicitado o arquivamento da investigação em
fevereiro, mas Moraes fez novas

determinações à Polícia Federal
nos autos.
No dia 1º de agosto, em uma
manifestação assinada por Lindôra, a PGR que afirmou que Moraes violou o sistema acusatório
ao determinar novas medidas de
apuração depois da primeira solicitação de arquivamento.
No despacho desta sexta-feira,
o ministro afirma que Lindôra tomou ciência das suas decisões no
processo e concordou com elas,
"inexistindo a interposição de
qualquer pedido de reconsideração, impugnação ou recurso no
prazo processual adequado".
"A inusitada alteração de posicionamento da Procuradoria-Geral da República, manifestada somente em 1º de agosto de 2022,
não afasta a preclusão (perda do
direito de se manifestar) temporal já ocorrida", diz Moraes.
"Não bastasse a ocorrência da
preclusão temporal, comportamentos processuais contraditó-

rios são inadmissíveis e se sujeitam à preclusão lógica, dada a
evidente incompatibilidade entre
os atos em exame, consubstanciados na anterior aceitação pela
Procuradoria-Geral da República
com as decisões proferidas -tendo manifestado por cinco vezes
sua ciência- e sua posterior irresignação extemporânea."
Moraes ainda disse na decisão
que o Ministério Público não tem
"atribuição constitucional para
obstar ou impedir a atividade da
Polícia Judiciária".
Em janeiro, a Polícia Federal
disse ter visto crime de Bolsonaro em sua atuação no vazamento de dados da investigação sobre o TSE.
A PF também viu crime do
deputado Filipe Barros (PSLPR) mas, pelo mesmo motivo,
deixou de indiciá-lo. Por não ter
foro, o ajudante de ordens de
Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, foi o único investigado

formalmente indiciado.
"Os elementos colhidos
apontam também para a atuação direta, voluntária e consciente de Filipe Barros Baptista
de Toledo Ribeiro e de Jair Messias Bolsonaro na prática do crime previsto no artigo 325, §2°,
c/c (combinado com o) 327, §2°,
do Código Penal brasileiro, considerando que, na condição de
funcionários públicos, revelaram conteúdo de inquérito policial que deveria permanecer em
segredo até o fim das diligências", diz o relatório da PF.
Mas, em 17 de fevereiro, Aras
pediu o arquivamento da apuração e entendeu que o presidente
não cometeu crime.
Moraes, então, determinou
que a PF fizesse análise das informações obtidas na quebra de sigilo telemático, que seria "essencial para a completa análise dos
elementos de prova pela Procuradoria-Geral da República".

OUTROS PODERES

Procuradores criticam insinuações
sobre uso das Forças Armadas
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS
Procuradores da República
atuantes na defesa dos direitos
do cidadão afirmam que a Constituição não autoriza o uso de
forças armadas contra quaisquer dos Poderes da República,
e que insinuações nesse sentido
são levianas e atentam contra o
Estado Democrático de Direito.
"É inadmissível discurso que
apregoe o uso das forças policiais
para impedir a liberdade de expressão ou de reunião, direitos

País/São Paulo

INVERNO: Nublado com sol à tarde.
Pode chove r de manhã e à noite.

constitucionalmente assegurados a qualquer pessoa neste
país", dizem 41 representantes
do Ministério Público Federal
que assinam carta aberta, divulgada nesta sexta-feira. O texto
não cita políticos nominalmente.
O texto afirma que a sociedade toma conhecimento nesta
data de quem serão as pessoas
que vão ingressar na disputa para tentar representá-la no Executivo e no Legislativo, seja nas
esferas estadual ou federal. Vence o prazo para que partidos e

coligações escolham seus candidatos e candidatas.
"(É) Um divisor de águas no
calendário das eleições", diz a
carta, que conclama a sociedade
e os poderes constituídos a defender campanhas eleitorais pacíficas, bem como incentivar amplo e qualificado debate político.
"Em ambiente eleitoral, a liberdade de expressão deve ser
utilizada para o adequado e profundo debate de ideias e de propostas para o enfrentamento
dos problemas brasileiros."

As forças policiais formam
segmento que majoritariamente
apoia o presidente Jair Bolsonaro (PL) e há uma preocupação
em diferentes setores da sociedade sobre seu uso político.
Os procuradores afirmam
que afronta o texto constitucional "quem usa as eleições como
palanque para o discurso de
ódio e de intolerância, ou como
palco de violência, buscando
transformar adversários políticos em inimigos a serem eliminados".

BURRA

Macacos são achados
mortos após casos da
Varíola dos Macacos
SIMONE
MACHADO/FOLHAPRESS
Cinco macacos foram achados mortos e outros três, resgatados com sinais de intoxicação pela polícia e por profissionais do Zoológico de São
José do Rio Preto, no interior
paulista. Suspeita-se que tenham sido atacados pela população devido aos casos de
varíola dos macacos.
Os ataques aconteceram
em dois pontos distintos da cidade, que fica a 440 km da capital. Os primeiros animais
com sintomas de intoxicação
foram encontrados por populares na Mata dos Macacos,
área rural da cidade, na tarde
da última quarta-feira.
Na ocasião, dois macacosprego foram encontrados desorientados e com sinais de
agressão. Nesta quinta-feira,
mais um animal foi encontrado com os mesmos sintomas
no local. Todos foram socorridos e levados para atendimento veterinário no zoológico.
"No primeiro dia foram
duas fêmeas, com idade estimada entre 5 e 8 anos, com
sintomas de incoordenação
motora, apatia, apraxia e letargia. Uma delas chegou com ferimentos no rosto e uma fratura completa de fêmur", diz
Guilherme Guerra Neto veterinário e coordenador do zoológico municipal.
O animal encontrado na
quinta é um macho, a idade
dele não foi informada pelos
veterinários.
Os três macacos-prego resgatados na Mata dos Macacos
estão estáveis. No local, a polícia também encontrou um filhote da mesma espécie morto.
Também na tarde de quarta
dois saguis-de-tufos-pretos
foram encontrados com sintomas de intoxicação no Parque
Ecológico Educativo Danilo
Santos de Miranda, conhecido
como Parque Ecológico Sul,
na região sul da cidade.

Na quinta, mais um sagui foi
resgatado no Parque Ecológico
Sul, com sinais de intoxicação.
Todos os animais resgatados
nesse local foram levados para
o zoológico, porém eles não resistiram e morreram.
"Eles começaram a apresentar os mesmos sinais dos
animais resgatados na Mata
dos Macacos, perderam a força e caíram da árvore. Nós recebemos, fizemos o tratamento de emergência, mas a sintomatologia deles estava muito
grave, inclusive com consequências neurológicas, e eles
acabaram não resistindo", diz
Guilherme.
A polícia e a prefeitura dizem acreditar que os ataques
tenham relação com os casos
de varíola do macaco registrados na cidade. Na última semana, a Secretaria de Saúde
confirmou dois casos da doença no município. Os pacientes
estão bem e em isolamento
domiciliar.
"Esse tipo de varíola leva
esse nome porque o vírus
monkeypox, que causa a
doença, foi inicialmente identificado na década de 60, em
macacos que estavam em laboratório. Mas a transmissão
da doença não se dá do macaco para o homem, e sim de
pessoa para pessoa, por meio
do contato íntimo, da proximidade", afirma Andreia Negri,
gerente do Departamento de
Vigilância Epidemiológica da
Secretaria de Saúde local.
Devido aos casos de agressões contra os animais, a prefeitura emitiu um alerta aos moradores para pôr fim às agressões
contra os macacos que vivem
nas matas da cidade.
"Pedimos que a população
não faça nada contra esses
animais, nenhum tipo de violência, porque eles não transmitem a varíola dos macacos",
acrescentou.
Até o momento nenhuma
pessoa foi identificada como a
responsável pelos ataques.

BRASÍLIA

Kassio ‘suspende condenações’ e
libera Arruda para disputar eleição
CÉZAR FEITOZA/FOLHAPRESS
O ministro Kassio Nunes
Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), suspendeu nesta sexta-feira duas condenações que tornavam o ex-governador do DF José Roberto Arruda (PL) inelegível. Com a decisão, ele poderá disputar a eleição deste ano.

CORRUPÇÃO

Cunha declara
evolução
patrimonial de
420% em 2021
O ex-presidiário e ex-presidente da Câmara, Eduardo
Cunha (PTB-SP), registrou
seu pedido de candidatura a
deputado federal e informou
patrimônio 420% maior do
que oito anos atrás, já em valores atualizados.
Seu maior bem listado, que
representa 90% do total, é um
depósito judicial de R$ 12,6
milhões na Caixa Econômica
Federal feito em maio de 2021,
no período em que ele deixou
o regime de prisão domiciliar.
Cunha informou à Justiça
que esse valor está em conta
bancária em nome do Ministério Público e se refere a
uma ação de execução penal
provisória da 12º Vara Federal de Curitiba.

Por acordo com a base aliada
do governador Ibaneis Rocha
(MDB), o político deve concorrer a uma vaga na Câmara dos
Deputados.
Kassio argumenta, na decisão, que a nova Lei de Improbidade altera os prazos de prescrição. Por isso, será preciso esperar uma decisão do plenário do
Supremo para definir se as mu-

danças promovidas pelo Congresso devem valer para condenações antigas.
Ao restabelecer os direitos
políticos de Arruda, o ministro
destaca que o prazo para os
partidos definirem seus candidatos se encerra nesta sextafeira, e a demora para tomar a
decisão causaria riscos para
uma eventual candidatura do

político.
"Portanto, a duração dos
efeitos da presente decisão se
encontra vinculada ao quanto
vier a ser deliberado naquele recurso extraordinário de repercussão geral, em julgamento
que se iniciou na sessão de
3.8.2022 e ainda não foi ultimado, havendo sido proferidos
apenas dois votos.

ELEIÇÕES

Haddad anuncia Lúcia
França, mulher de Márcio
França, como vice em SP
O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) definiu que a ex-primeira-dama Lúcia França (PSB) será
sua candidata a vice na corrida
pelo Governo de São Paulo. Lúcia é mulher do ex-governador
Márcio França (PSB), que completa a chapa como candidato ao
Senado.
Haddad fez o anúncio pelas redes sociais e afirmou que pediu ao
PSB a indicação de uma mulher.
"Depois de muitas tratativas
com os seis partidos aliados em
busca de uma mulher para compor a nossa chapa ao governo do
estado, pedi ao PSB que indicasse
o nome. A indicação me chegou e
não poderia me dar maior satisfa-

ção: a educadora Lúcia França será a nossa vice", escreveu.
A coligação do petista é formada por PT, PSB, PV, PCdoB, Rede
e PSOL. A decisão ficou para esta
sexta-feira, último dia de prazo
das convenções, depois que Haddad viu outras opções não se concretizarem.
O plano A do petista era atrair a
ex-ministra Marina Silva (Rede)
para sua chapa –ele obteve o
apoio dela em sua campanha.
Mas Marina recusou o convite na
segunda-feira passada após considerar que, devido ao seu compromisso com a Amazônia, deve
mesmo disputar uma cadeira na
Câmara dos Deputados.

Outro nome indicado pelo PSB
para o posto, o ex-prefeito Jonas
Donizette (PSB), também declinou e preferiu concorrer a deputado federal.
Ainda estava no páreo Marianne Pinotti (PSB), médica que foi
secretária da Pessoa com Deficiência na gestão de Haddad na
prefeitura, mas França fez pressão pela escolha de sua mulher.
A reportagem apurou que a resistência no PT era grande ao nome da ex-primeira-dama. No entanto, pesou o fato de que França
aceitou retirar sua candidatura ao
Palácio dos Bandeirantes em nome da unidade da esquerda –e
sua vontade era ver a mulher vice.

CORDA

NO PESCOÇO

Menina morre
enforcada em elevador
Uma menina de sete anos
morreu enforcada por uma corda de pular após o objeto ficar
preso e ser puxado no elevador
do prédio em que vivia, na zona
leste de São Paulo. Uma outra
criança de 9 anos, que acompanhava a amiga, ficou presa até
ser resgatada, cerca de 20 minutos depois. O caso foi registrado
no Condomínio Parque Tomaz
Saraiva II, no bairro Parque São
Lucas, na capital paulista.
O acidente ocorreu às 13h26
da última terça-feira, quando as
crianças desciam do 5º andar
para brincar, nas dependências
do condomínio. A corda estava
pendurada no pescoço da garota de 7 anos e ficou presa à porta
do elevador.
De acordo com o boletim de
ocorrências, o elevador chegou
a descer pelo menos dois andares até parar, com a corda já esticada, presa à primeira porta.
As crianças optaram por tentar
remover o objeto, mas não conseguiram.

Em áudio gravado pelo síndico do bloco 160 do condomínio, Paulo Rogério Marquetti,
não houve tentativa das crianças de forçar a abertura da porta
interna à qual tinham acesso.
Ele fez um alerta para que menores de 18 anos não utilizassem elevadores desacompanhados e lamentou a morte da
menina.
Procurado pelo UOL, o síndico não deu entrevista ou respondeu a questionamentos sobre manutenção do aparelho e
se há avisos de segurança no
local.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a
criança chegou a ser encaminhada ao Hospital da Vila Alpina. Manobras de ressuscitação
foram tentadas, mas a vítima faleceu por volta das 14h30. O caso foi registrado como morte
suspeita ou acidental e é investigado pelo 56º DP, da Vila Alpina, e uma perícia já foi conduzida no local.

Nota
EXPLOSÃO EM RESTAURANTE DEIXA 8 FERIDOS
EM SP; FALHA HUMANA É INVESTIGADA
Uma explosão foi registrada em um imóvel onde funciona um
restaurante, nesta sexta-feira, na zona oeste de São Paulo. O
acidente ocorreu por volta das 9h45 e deixou oito feridos e um
rastro de destruição entre a rua Barão de Tefé e a praça Conde
Francisco Matarazzo Júnior, no bairro da Água Branca.
Cadeiras, vidros e outros destroços, além de marcas de sangue,
foram vistos em frente ao estabelecimento. Carros que
trafegavam na rua foram atingidos. O funcionário de uma
empresa de abastecimento de gás teria errado a conexão em
um restaurante vizinho, o que teria provocado a explosão.

Sábado, domingo e segunda-feira, 6, 7 e 8 de agosto de 2022
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Um grande maestro

H

enrique Morelenbaum, que acaba de falecer
no Rio de Janeiro, com 90 anos, foi uma figura
marcante, como maestro, do setor musical da
nossa cultura. Quando o então governador Chagas Freitas me entregou em 1980 a presidência da
Fundação das Artes do Rio de Janeiro, que englobava o Teatro Municipal e a Sala Cecília Meireles,
não tive dúvida de nomear o meu amigo Henrique
para dirigir, em tempos alternados, aquelas duas
importantes casas de música. Já o conhecia pelo
belíssimo trabalho na direção do coro do Instituto
Eliezer Steinberg, onde cantavam diversos parentes (tia, prima, dois irmãos etc). Eram todos encantados pela delicadeza e bom-gosto do seu jeito
e do seu repertório selecionadíssimo.
Quando quis prestigiar o ballet e o coro do
Teatro Municipal, este considerado o terceiro do
mundo, ocorreu-me uma providência essencial:
acabei com as apresentações com fitas e exigi
que as orquestras se apresentassem ao vivo. Foi
uma extraordinária guinada e os nossos espetáculos ganharam mais consistência, atraindo
mais público. Foi um ganho extraordinário, que
pudemos dividir com o Maestro Morelenbaum.
O Municipal alcançou incrível projeção.
Henrique foi também o orientador do coro do
Teatro Municipal, com primorosas anotações. Tinha um prazer especialíssimo em trabalhar nessa
área, acompanhado de uma família igualmente
vocacionada (a mulher Sarah e os filhos Jaques,
Eduardo e Lúcia, todos músicos). Pode-se estimar que os seus seis netos e dois bisnetos inexoravelmente acabarão adotando a mesma profissão.
O prestígio de Morelenbaum não se restringiu
ao Rio de Janeiro, pois se apresentou em diversos
países estrangeiros (Hungria, Polônia e Chile).
Vale referir que se emocionou muito quando se
apresentou na Polônia, pois foi o país onde nasceu. Saiu aos 3 anos de idade, com seus pais para
viver no Brasil que ele amava.
Dirigiu obras de José Maurício, Castro Lobo,
Villa-lobos, Francisco Braga, Leopoldo Miguez e
Radamés Gnattali. Foi profissional completo e
querido da música. Fará muita falta.

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

Tarde

Noite
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TAIWAN

A

que enviou jatos para alertar
aeronaves chinesas que entraram na zona de defesa aérea da
ilha, algumas das quais cruzaram a linha mediana do Estreito
de Taiwan, uma barreira não oficial que separa os dois lados.
O Comando do Teatro Leste
do Exército de Libertação Popular (PLA) da China disse em comunicado que seus militares
realizaram exercícios aéreos e
marítimos ao norte, sudoeste e
leste de Taiwan nesta sexta-feira
"para testar as capacidades conjuntas de combate das tropas".
O secretário de Estado dos
EUA, Antony Blinken, disse que
Washington deixou repetidamente claro a Pequim que não
busca uma crise com a visita de
Pelosi a Taiwan, que ocorreu na
quarta-feira durante uma turnê
de uma delegação do Congresso
norte-americano à Ásia.
"Não há justificativa para essa
resposta militar extrema, desproporcional e escalada", disse
ele em entrevista coletiva durante reunião Associação de Nações
do Sudeste Asiático (Asean), no
Camboja, acrescentando que
"agora, eles levaram os atos perigosos a um novo nível".

A Casa Branca convocou o
embaixador chinês, Qin Gang,
na quinta-feira, para condenar
as ações de Pequim. A convocação ocorreu após Pequim convocar o embaixador dos EUA, Nicholas Burns, mais cedo nesta
semana sobre a visita de Pelosi à
Taiwan.
Representantes do Departamento de Estado não responderam imediatamente a um pedido de comentário sobre a suspensão das negociações e cooperação da China em várias
frentes.
Os comentários chineses não
mencionaram a suspensão das
negociações militares nos níveis
mais altos, como as conversas
com o secretário de Defesa dos
EUA, Lloyd Austin, e o chefe do
Estado-Maior Conjunto, general
Mark Milley. Embora essas conversas tenham sido raras, as autoridades disseram que elas são
importantes em caso de emergência ou acidente.
A China anunciou separadamente que irá impor sanções
pessoais a Pelosi e sua família
imediatamente em resposta a
suas ações "viciosas" e "provocativas".

CONSERVADORISMO

Papa enquadra Opus Dei
em reforma no Vaticano
Começou a valer na quintafeira passada uma reforma do
Papa Francisco que retira a parcial independência da Opus Dei.
A medida, anunciada no final de
julho, é apenas uma envolvendo
a organização católica ultraconservadora.
Agora, a Opus Dei terá que
informar ao Vaticano sobre a situação interna da organização e
o desenvolvimento do seu trabalho apostólico. Antes, essa espécie de prestação de contas
precisava ser repassada a cada
cinco anos.
Na estrutura da Igreja Católica, a organização tinha o status
de prelazia pessoal, que a permitia adotar uma hierarquia própria e expandir-se para vários
territórios -o prelado, líder da organização, comanda o trabalho
de sacerdotes e diáconos. Agora,
porém, segundo a determinação
de Francisco, o prelado será chamado de protonotário apostólico supernumerário (também designado como monsenhor) e estará impedido de ser considerado bispo e usar anel ou vestes
episcopais.
Segundo o Papa, o objetivo da

mudança é tornar a Opus Dei
uma organização "mais baseada
no carisma do que na autoridade
hierárquica". O jornal espanhol
El País noticiou que Francisco
acredita que as mudanças estão
em sintonia com as ideias do padre Josemaria Escrivá de Balaguer, fundador da organização.
Acusada por seus críticos de
ser uma espécie de seita secreta
que busca o controle do poder
dentro e fora do Vaticano, a
Opus Dei foi criada em 1928. Ela
está presente em mais de 60
países e tem 2.000 sacerdotes e
90 mil membros, incluindo políticos e empresários –o presidente do Equador, Guillermo
Lasso, é um deles.
Balaguer morreu em 1975.
Quase 30 depois, ele foi canonizado pelo então papa João Paulo
2º, num processo criticado por
alas da Igreja que associavam o
nome do padre ao regime de
Francisco Franco na Espanha
(1939-1975). O ditador tinha em
seu gabinete ao menos três ministros membros da Opus Dei.
Nesta quinta, o porta-voz da
organização evitou criticar a decisão papal. "Alguns interpreta-

ram as disposições da Santa Sé
como se fosse um rebaixamento
ou perda de poder. Não nos interessa esse tipo de dialética,
pois para um católico não faz
sentido o uso de categorias de
poder mundanas", declarou
Manuel Sánchez à agência de
notícias AFP.
"Acolhemos o que vem do
Santo Padre, com o desejo de
aprofundar o que é essencial."
Ainda no final de julho, quando a medida foi inicialmente
anunciada, o atual líder do Opus
Dei, padre Fernando Ocáriz Braña, também a minimizou. Segundo El País, o dirigente reforçou para os fiéis que a atribuição
de seu cargo como bispo não era
essencial e que, para ele, sua
principal tarefa era a de "ser um
guia, e, sobretudo, um pai".
O fim da parcial independência da Opus Dei vem dois dias
depois de a BBC noticiar supostos crimes cometidos pela organização entre a década de 1990 e
o início dos anos 2000. Segundo
43 mulheres espalhadas por Argentina, Bolívia e Paraguai, elas
foram submetidas a servidão e
exploração pelos padres.

RÚSSIA

Aéreas: pilotos terão que ‘frear menos’
Em meio às sanções do Ocidente contra Moscou, desencadeadas devido à invasão da Ucrânia, algumas companhias aéreas
russas têm pedido a seus pilotos
para que usem menos os freios no
momento do pouso. Segundo o
jornal britânico The Telegraph, as
empresas estão preocupadas com
a dificuldade em repor as peças
dos aviões. Isso porque, com as
sanções, fabricantes americanos
e europeus estão impedidos de
vender aeronaves e peças e de fornecer suporte técnico às companhias russas. As restrições impactam, por exemplo, a francesa Airbus e a americana Boeing.
O Telegraph teve acesso a documentos internos de quatro empresas: S7 Airlines, Urals Airlines,
Rossiia e a low cost Pobeda. A primeira, por exemplo, sediada na
Sibéria, orientou os pilotos a, em
vez de usar o freio, acionar o empuxo reverso do motor -procedi-

85%

06:22 17:34

SUPER PET

China anuncia suspensão
de cooperação com EUA
por visita de Nancy Pelosi
China anunciou nesta
sexta-feira a interrupção da cooperação
com os Estados Unidos em diversas áreas, incluindo o diálogo entre comandantes militares, em
retaliação à visita da presidente
da Câmara dos Deputados dos
EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan.
O Ministério das Relações Exteriores da China também disse
em um comunicado que está interrompendo as conversações
climáticas com os Estados Unidos, assim como a cooperação
na prevenção do crime transfronteiriço e no repatriamento
de imigrantes ilegais, além de
outras oito medidas específicas.
Enfurecida depois que Pelosi
se tornou a visitante de mais alto
escalão dos EUA em 25 anos à
ilha autônoma que Pequim considera seu território soberano, a
China lançou exercícios militares nos mares e céus ao redor de
Taiwan na quinta-feira. Os exercícios com disparos reais, os
maiores já realizados pela China
no Estreito de Taiwan, estão programados para continuar até o
meio-dia de domingo.
O Ministério da Defesa de
Taiwan disse nesta sexta-feira

16º

mento mecânico que auxilia a frenagem e reduz o desgaste das peças. A Aeroflot, maior companhia
aérea da Rússia e controlada pelo
governo, não teria oficializado um
pedido do tipo -ainda que, de
acordo com a reportagem, seus
pilotos já conversem sobre o te-

ma. Segundo o portal Político, dos
187 aviões da Aeroflot apenas 10
não foram fabricados por Boeing
ou Airbus. Esta última viu 25 de
seus aviões, usados por empresas
russas, serem alvo na última terça-feira passada de sanções do
governo dos Estados Unidos.

Cães e gatos
terão entrada
liberada nos
supermercados
O Rio de Janeiro é a primeira cidade brasileira a ter a rede
supermercadista pet friendly,
ou seja, amiga dos animais domésticos. O Decreto 51.262 do
prefeito carioca, Eduardo
Paes, publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro (DO Rio), entrou em vigor nesta sexta-feira e torna
bem-vinda a entrada e a circulação de animais domésticos
nesses estabelecimentos.
A iniciativa partiu da Associação de Supermercados do
Estado do Rio de Janeiro (Asserj), que vai emitir o Selo Super Pet para os mercados que
desejarem aderir à prática. Em
entrevista à Agência Brasil, o
presidente da Asserj, Fábio
Queiróz, estimou que a adesão
vai ser boa. Lembrou que é comum em outros países, sobretudo nos Estados Unidos, cães
e gatos acompanharem seus
tutores nas idas aos supermercados. “Nós não inventamos
nada. Apenas trouxemos para
o Brasil uma cultura maravilhosa. Não há nenhum risco
para contaminar os alimentos”, afirmou.
Fábio Queiróz salientou
que era uma espécie de tabu,
“uma coisa enraizada”, dizer
que animais e supermercados
não combinam. “Isso não tinha o menor sentido”. Elogiou
a legislação, que “foi muito sábia”. O presidente da Asserj
disse que o Instituto Municipal
de Vigilância Sanitária (IVISARio) foi muito competente ao
elaborar uma legislação moderna sobre a matéria e que
serviu de base ao Decreto
51.262 da prefeitura do Rio.
Queiróz explicou que os supermercados têm contato direto com o consumidor final
nas lojas, cuja experiência de
compra pretendem melhorar.
“Dava muita dó ver os animais
fora das lojas, amarrados e
não podendo entrar. E não há
obstáculo nenhum para esse
animal entrar nas nossas lojas”. Segundo o presidente da
Asserj, as lojas das redes têm
suas “sentinelas da limpeza”
que se ocupam da higienização dos locais. Por isso, avaliou que não havia motivo para não adotar essa medida.
“Fizemos para atender a necessidade do consumidor e
para, também, abraçar a causa dos ‘pets’, que é uma causa
de carinho e amor aos animais
e de incentivo a ela”.
SUPER PET
Para receber o Selo Super
Pet, os supermercados deverão seguir as normas estabelecidas no Decreto 51.262, publicado nesta sexta-feira.
REGRAS
O decreto da Prefeitura estabelece critérios e parâmetros
para o funcionamento dos supermercados que estarão
abertos aos animais. Já as lojas
deverão informar ao consumidor, por meio de aviso indicativo, tratar-se de estabelecimento pet friendly (amigo dos animais domésticos), podendo
estabelecer a identidade visual
própria que o identifiquem.
As normas estabelecidas
preveem a necessidade de o
tutor apresentar certificado de
vacinação e comprovante de
vermifugação, o que terá de ser
exigido pelos mercados, que
deverão, ainda, manter os ambientes de circulação comum
sob constante vigilância e higienização.
Os estabelecimentos poderão, ainda, instalar áreas de recreação para os animais, sob a
supervisão constante de colaborador, disponibilizar carrinhos específicos para carregar
as compras e os animais e oferecer água potável em ambiente específico. Será proibido entrar com cães sem coleira
ou focinheira (dependendo do
porte), ou caixa adequada para
transporte de gatos. Não será
permitido também oferecer
água ou comida dentro do supermercado.

