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CPI pede que Bolsonaro
oficialize posição sobre denúncia
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

Madeira aceita
todas as vacinas

A

região autônoma da Madeira, um dos paraísos turísticos europeus, em Portugal, de forma empreendedora
passou a permitir a entrada de viajantes imunizados com
qualquer vacina. “Se milhões de pessoas fizeram a vacinação no mundo com várias vacinas, o grau de proteção é
semelhante aos outros”, disse Pedro Ramos, secretário de
saúde do arquipelágo.

Novo livro de poesias
Chrstovam de Chevalier acaba de lançar mais um livro
de poesia. Inventário de esperanças e outros poemas (Editora
7Letras) nos comove pela forma equilibrada como ele
descreve em versos um momento tão cruel da pandemia.

Givenchy inova
O lançamento da nova coleção Resort 2022 da grife
francesa, por seu diretor artístico, Matthew Williams, misturou Paris e Nova York, com modelos que representam a
pluralidade, inspirados nos adolescentes de 1990. Estampas emojis e cartoons em grafite.

Nova rede social
Chegou ao Brasil a Check Mark, rede social que já está
em funcionamento na Índia e nos EUA. Com semelhanças com o antigo Orkut, busca reunir pessoas em comunidades, visando a colaboração mútua. Um exemplo de
solidariedade.

Emenda em prol
da saúde carioca
Articulada pela deputada Jandira Fegjhali, a Cidade do
Rio recebeu R$ 32 milhões. O valor será dedicado para a
contratação de 33 equipes da Saúde da família e atender
assim 115. 500 pessoas em Manguinhos, Jacarezinho e
Complexo da Maré.

Justa homenagem
A FGV EPGE promove nesta sexta (9), às 14h, um
webinar de homenagem póstuma ao professor Carlos
Langoni. Participam o ministro da Economia, Paulo
Guedes, o presidente da FGV, Carlos Ivan Simonsen Leal,
e os economistas Rubens Penha Cysne, Marcelo Neri,
Sergio Werlang, Joaquim Levy e Roberto Castello Branco,
entre outros. Vão abordar o legado e as contribuições do
professor Langoni para o desenvolvimento econômico do
País.

Frase da semana
“Amor, um trator de valor, um motor de louvor, um
caminho de ator, um bocejo de frescor, uma vida de odor,
num sopro de flor, de uma noite de sabor sem pudor. Um
vagar apertado de penhor, vide uma crença extensa de
avença com sentença. Um feliz tambor do pintor orador,
tenor do motor reator, verdadeiro censor voador”

Comissão quer saber se deputado disse a verdade ou mentiu

O

presidente
da
República, Jair
Bolsonaro,
terá que desmentir ou confirmar, publicamente, as
declarações do deputado
Luís Miranda (DEM-DF)
à Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) da Pandemia, de que o chefe do
governo sabia da operação
de compra de 400 milhões
de doses da vacina indiana
Covaxin envolvendo R$ 1,6
bilhão, mas não teria agido
para impedir ou pedir investigações. O pedido consta
da comunicação oficial endereçada nesta quinta-feira
ao presidente da República
pela CPI.
No texto, assinado pelo
senador Omar Aziz (PSDAM), presidente da CPI,
que pede a Bolsonaro que
“se posicione, de maneira
clara, cristalina, republicana
e institucional, inspirandose no Salmo tantas vezes

citado em suas declarações
em jornadas pelo país: ‘Conheceis a verdade e a verdade vos libertará” (a citação
é, na verdade, do livro de
João).
A reação do presidente
da CPI foi tomada com
base em declarações de
Bolsonaro quando, também nesta quinta-feira,
em contatos com os seus
apoiadores no “cercadinho” do Palácio do Planalto, declarou que “só na cabeça de um cara que desvia
do seu estado 260 milhões,
como o Omar Aziz desviou, é que pode falar isso
aí. Só um cara que tem 17
inquéritos por corrupção
e lavagem de dinheiro no
Supremo, como o Renan
Calheiros, faz”.
Ao firmar que as denúncias “não têm cabimento”, Bolsonaro frisou que
“quando você pega os filtros do Ministério da Saú-

de… Tem três ou quatro.
Tem o filtro meu, que eu
falei: só compro com a Anvisa. E a Covaxin não tinha
passado pela Anvisa.
E tem mais: depois tem
a CGU. Não tem corrupção no governo porque a
CGU faz um pente-fino na
maioria dos contratos. E
depois ainda tem o TCU”.
Também pesou na reação
da CPI o fato de o Ministério da Defesa e as três
Forças Armadas do Brasil publicarem nota oficial,
na noite desta quarta-feira
(7), acusando o presidente
o senador Omar Aziz, de
agir de “forma vil e leviana”
contra a atuação militar. Ele
deu voz de prisão a Roberto
Ferreira Dias, ex-sargento
da Aeronáutica e ex-diretor
de Logística do Ministério
da Saúde sob acusação de
falso testemunho durante o
depoimento que prestou ao
colegiado. Dias, suspeito de

pedir propina na compra de
vacinas contra o coronavírus.
O presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (DEMMG), chegou a usar as redes sociais para amenizar a
crise entre o Congresso e as
Forças Armadas após a prisão de Roberto Dias durante a CPI.
Disse que conversou com
o ministro da Defesa, general Braga Netto, e que o
episódio “fruto de um malentendido sobre a fala do
colega senador Omar Aziz,
presidente da CPI, já foi suficientemente esclarecido e
o assunto está encerrado.”
Ao dar voz de prisão a Roberto Dias, que foi sargento
da Aeronáutica, o presidente do colegiado afirmou que
as Forças Armadas deviam
estar “muito envergonhadas” de ter seus membros
envolvidos em esquemas de
corrupção.

Dieese/FUP alerta que PPI pressiona inflação

A

inflação medida
pelo IPCA ficou
em 0,53% em junho, ante 0,83% em maio.
A taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 3,77%.
“Esse é o maior resultado
para o mês desde junho desde 2018 (1,26%). Com isso,
o indicador acumula alta de
3,77% no ano e 8,35% nos
últimos 12 meses”, disse o
IBGE. Com esse patamar,
a inflação acumulada em 12
meses fica bem mais acima
do teto da meta do governo para o ano – que era de
3,75% em 2021, podendo
variar entre 2,25% e 5,25%.
Os números servem
para o Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos
(Dieese), subseção da Federação Única dos Petroleiros (FUP), com base no
Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo
(IPCA) de junho, divul-

gado nesta quinta-feira
pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), mostrar que
enquanto vigorar a atual
política de preço de paridade de importação (PPI)
adotada pela gestão da Petrobras, os combustíveis e
o gás de cozinha continuarão a pressionar a inflação
e a deteriorar o poder de
compra do trabalhador.
Estes foram os componentes que mais aumentaram no acumulado do primeiro semestre deste ano
e também em doze meses,
segundo dados elaborados
pelo
Apesar do salário-mínimo ter tido reajuste de apenas 5,26% este ano, o gás de
botijão já acumula alta de
16,05% nos primeiros seis
meses do ano, e de 24,25%
em doze meses. O óleo diesel, que afeta toda a cadeia
produtiva que depende do
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EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
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O Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz da Vara
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EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ZAYD
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RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879
inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 22/7/21, no mesmo
local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único
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892 do CPC, 3% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo
arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento de
todos foi expedido este, outro na integra estará afixado no local
de costume e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado
ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr.
Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889
inciso I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 6/6/21. Eu,
Bianca Orosco Bullaty, Chefe de Serventia, o fiz digitar e
subscrevo. (ass) Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES
FERREIRA, Juiz de Direito.

transporte rodoviário para distribuição no país, aumentou 24,58%, até junho,
e 40,74%, em doze meses.
No etanol, a elevação foi de
35,71% em janeiro/junho
último e de 59,61% em doze meses, destacam os dados divulgados.
Projeção para julho
Segundo o economista do
Dieese/FUP,
Cloviomar
Cararine, os resultados esperados para julho também
são ruins, com as novas altas
que entraram em vigor nesta semana nos preços da gasolina, do diesel e do gás de
cozinha. “Além disso, a Petrobras vai elevar em 7% os
preços em reais do gás natural entregue às distribuidoras regionais a partir de
1º de agosto”, lembrou ele.
“Por trás destes constantes
reajustes está a PPI, que penaliza a sociedade brasileira,

sobretudo os mais pobres”,
destaca o coordenador geral
da FUP, Deyvid Bacelar. Ele
observa que somente em
junho, o gás de botijão teve alta de 1,58%, três vezes
a inflação do mês, medida
pelo IPCA. “Também a alta
do gás de cozinha acumulada em doze meses superou
em três vezes a inflação do
período, de 8,35%, muito
acima da meta fixada pelo
governo, e a maior desde
setembro de 2016”, disse
Bacelar.
Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados
pelo IBGE, 8 tiveram alta
em junho: Alimentação e
bebidas (0,43%), Habitação (1,10%), Artigos de
residência (1,09%), Vestuário (1,21%), Transportes
(0,41%), Saúde e cuidados
pessoais (0,51%), Despesas pessoais (0,29%), Educação (0,05%), e Comunicação (0,12%).

