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Mortes de Bruno e Dom Phillips, alta dos juros e reajuste dos combustíveis marcam a semana
Clique aqui para ver a notícia no site

Relembre os acontecimentos que marcaram o Brasil e o mundo entre os dias 12 e 18 de junho de 2022.
Economia | Do R7 A Polícia Federal disse na quarta-feira (15) que um dos suspeitos investigados pelo
desaparecimento do , confirmou participação no assassinato deles. O pescador Amarildo da Costa
Oliveira, o Pelado, indicou onde havia enterrado os corpos, bem como ocultado a lancha em que viajavam
Pereira e Phillips As avaliações preliminares da perícia que está sendo realizada nos restos mortais que
seriam do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira revelam que os corpos das vítimas estão
com várias perfurações por arma de fogo. O material está passando por análise no Instituto Nacional de
Criminalística, na sede da Polícia Federal , em Brasília . A previsão é que o trabalho seja concluído em
até uma semana para que os corpos sejam entregues aos familiares No segundo ano de pandemia, ,
segundo levantamento da FGV (Fundação Getulio Vargas). A proporção de pobres subiu de 7,6% da
população, em 2020, para 10,8%, em 2021 e o número de pessoas vivendo na pobreza alcançou cerca
de 23 milhões, o maior patamar da série histórica iniciada em 2016 Uma professora foi morta com um tiro
na cabeça no município de Ribeirão Pires, na região metropolitana de São Paulo, na noite da segunda-
feira (13). Inicialmente, a Polícia Militar foi acionada para um acidente de trânsito. Entretanto, no local, os
agentes encontraram Adriana Caetano Santos Inácio morta com um tiro na cabeça A internação
involuntária de usuários de droga na região da Cracolândia deve aumentar. De acordo com o secretário-
executivo de Projetos Estratégicos da Prefeitura de São Paulo, Alexis Vargas, o crescimento no número
de pessoas internadas se deve à diminuição do "fluxo" de uso de drogas e da mudança de perfil dos
usuários que permanecem no local. Ele é responsável pelo Programa Redenção, da prefeitura, projeto
iniciado no governo Doria voltado às aglomerações de traficantes e usuários no centro de São Paulo A
SPTrans (São Paulo Transporte) abriu uma , na sexta-feira (17). O edital prevê a contratação de uma
empresa para realização de estudos da situação do trecho entre a estação Pedro II e o Complexo Viário
Evaristo Comolatti e a execução de obras no pavimento A polícia de São Paulo identificou o suspeito de
atirar no jovem Wesley Caetano e matá-lo durante assalto na segunda-feira (13) , na Grande São Paulo.
Tiago Gonçalves da Silva, de 23 anos, que já tem passagens por tráfico de drogas, é considerado pela
polícia o autor do crime. A prisão temporária dele foi decretada Morreu na madrugada de quinta-feira
(16), em São Paulo, Arnaldo Faria de Sá . O parlamentar foi diagnosticado com Covid-19, mas, de acordo
com o Hospital Vila Nova Star, essa não foi a causa da morte. Faria de Sá era vereador de São Paulo
desde 2020 pelo partido Progressistas, já tendo sido ex-Deputado Federal por São Paulo durante oito
mandatos Uma nova pesquisa realizada pelo SindHosp (Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios
do Estado de São Paulo), divulgada na segunda-feira (13), revelou que, das 95 unidades hospitalares
avaliadas, 49% informaram ter leitos destinados ao atendimento de pacientes com Covid-19 . A ocupação
desses leitos por pessoas com a doença está entre 81% e até 100% em alguns hospitais Mais de 110 mil
pessoas embarcaram nos terminais rodoviários de São Paulo entre quarta-feira (15) e quinta (16) ,
segundo previsão da Socicam, concessionária responsável pela gestão dos Terminais Tietê, Barra Funda
e Jabaquara. Os destinos mais procurados são Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, cidades de Santa
Catarina, interior e litoral sul de São Paulo. Durante todo o feriado até segunda-feira (20), cerca de 540
mil passageiros vão embarcar e desembarcar pelos três terminais rodoviários Os casos de estupro
caíram 1,5% em todo o estado de São Paulo no primeiro trimestre do ano na comparação com o mesmo
período de 2021, segundo dados do Instituto Sou da Paz divulgados na segunda-feira (13) . Em três
meses, foram 3.066 casos contra 3.113 no ano passado. No entanto, esse tipo de ocorrência teve
aumento de 3,6% no interior paulista A paralisação dos ônibus municipais, que afetou ao menos 713 linhas
e 2,7 milhões de passageiros na terça-feira (14), foi encerrada com um acordo entre patrões e
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empregados, em menos de 24 horas. Mas a situação ainda deve levar a acréscimo no subsídio público
para o transporte ou a aumento da tarifa , conforme admite o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes
(MDB) O Metrô de São Paulo apresentou falhas em três linhas durante a manhã de terça-feira (14) ,
mesmo dia em que os motoristas e cobradores de ônibus entraram em greve. As composições da Linha
12-Safira da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) também circularam com velocidade
reduzida. Os trens da Linha 1-Azul registraram velocidade reduzida, assim como na Linha 3-Vermelha e
Linha 2-Verde Os motoristas de ônibus fizeram uma greve na capital paulista a partir da zero hora da
terça-feira (14). O sindicato, no entanto, afirmou que fez uma paralisação generalizada devido à liminar
judicial que garantiu o funcionamento de 80% da frota no horário de pico e 60% fora do horário de pico O
laudo dos exames feitos para verificar o motivo da morte da blogueira Geovana Costa Martins dos Santo
s , de 13 anos, confirmou como causa da morte a asfixia, na segunda-feira (13). O pai da adolescente,
Sidney Martins, confessou o crime após a polícia encontrar o corpo da menina dentro de casa, em
Jacareí, interior de São Paulo, na sexta-feira (10), após ficar desaparecida desde o dia 20 de março Os
latrocínios, roubos seguidos de morte, cresceram 23% em relação ao mesmo período do ano passado,
passando de 13 para 16 casos no estado de São Paulo. O dado faz parte do balanço divulgado pela SSP
(Secretaria de Segurança Pública) em maio O número de roubos praticados em São Paulo cresceu
10,8% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o
Boletim Sou da Paz Analisa, divulgado na segunda-feira (13), pelo Instituto Sou da Paz , foram 59.904
registros de roubos neste ano contra 54.077 no mesmo período do ano passado. Enquanto os crimes
patrimoniais aumentaram, os assassinatos tiveram uma redução de 5,2% no estado de São Paulo,
passando de 748, no primeiro trimestre de 2021, para 710 nos primeiros três meses deste ano . O
projeto “Development of Immersive Metaverses Applied to Astrobiology Teaching” (Desenvolvimento de
tecnologias de alta imersão no ensino de Astrobiologia) levou o terceiro lugar na Isef (Regeneron
International Science and Engineering Fair) — a "Copa do Mundo" das competições de ciências — e
garantiu ao jovem uma vaga em uma universidade nos Estados Unidos O Projeto Respira é um trabalho
de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da UFSCar (Universidade Federal de São
Carlos), realizado pela estudante Maria Isabel Triches, com orientação de Tatiana de Oliveira Sato e
coorientação de Renata Gonçalves Mendes.O o com dedicação exclusiva ao ensino público brasileiro Um
levantamento com base no Censo Escolar 2021 realizado pela Atricon (Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil) mostra que ao menos 14,7 milhões de estudantes brasileiros enfrentam
problemas de infraestrutura nas escolas. Foram analisadas informações de 138 mil escolas, com um total
de 38 milhões de alunos. De acordo com o levantamento, pelo menos 5.200 (3,78%) escolas não
possuem banheiro, 8.100 (5,84%) não têm acesso a água potável e 7.600 (5,53%) não têm esgoto.
Outros 3.500 (2,59%) estabelecimentos de ensino não dispõem de abastecimento de água São vagas
para atender à demanda de graduações criadas na última década, como de medicina, ou à expansão de
cursos já existentes, mas os cargos não foram autorizados pelo governo federal. Com as lacunas, as
instituições suspendem aulas, convocam docentes voluntários, deslocam professores de um câmpus a
outro e relatam dificuldades para usar laboratórios. A informação sobre o déficit de cargos consta de nota
técnica do MEC (Ministério da Educação) enviada no fim de maio à Economia O Semesp, entidade que
representa mantenedoras de ensino superior no Brasil, divulgou na terça-feira (14) o De 2020 para cá, a
crise sanitária influenciou no número de matrículas e na evasão. De acordo com o levantamento, a EAD
(Educação a Distância) registrou crescimento, o que já era uma tendência nos últimos anos. No entanto, o
estudo mostra que a modalidade não atinge o público mais jovem, o que resulta na queda da taxa de
escolarização no país. A Fatec (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) divulgou na segunda-
feira (13) os Os beneficiados podem realizar a inscrição para o processo seletivo do segundo semestre
pelo site da Fatec, até às 15 horas do dia 28 de junho. Nesta edição foram disponibilizadas seis mil
isenções de pagamento. O candidato que teve a solicitação negada pôde entrar com pedido de recurso,
que será divulgado no próximo dia 22 de junho nos municípios de Miracatu, Presidente Prudente e Rio
Claro.A partir do mês de julho, o estado contará com 41 unidades de ensino, que já somam 678 em todo
o país. O IFSP já possui mais de 62 mil estudantes matriculados e, com a expansão de unidades, poderá
aumentar o número de vagas, ampliando também as oportunidades de uma formação técnica e
profissional São Paulo passou a investir recentemente mais em escolas estaduais em tempo integral ,
com rápido crescimento. Em 2018, havia 364, em 140 cidades, hoje são 2.050, em 464 . Isso equivale a
40% das unidades de ensino fundamental 2 (6.º ao 9.º ano) e das de médio. A maioria dos investimentos
para a expansão vem do próprio Estado, sem ajuda do Ministério da Educação. O plano, anunciado pelo

      



então governador João Doria, prevê chegar a 3 mil escolas em 2023 e é também um dos trunfos para a
campanha de Rodrigo Garcia (PSDB) Investir em , segundo estudo recente de pesquisadores do Insper e
da USP (Universidade de São Paulo), com apoio do Instituto Natura. A pesquisa analisou 16 anos de uma
política referência, no Estado de Pernambuco, que aumentou o tempo de aula para 10 horas e apostou
em um currículo centrado no projeto de vida e no protagonismo do estudante. No Brasil, diferentemente
de países desenvolvidos, as crianças em geral ficam só quatro horas na escola A Alta Comissária da
ONU para os Direitos Humanos, a chilena Michelle Bachelet , anunciou na segunda-feira (13), em
Genebra, que "Como meu mandato de Alta Comissária chega ao fim, a 50ª sessão do Conselho será a
última em que me expresso", disse a ex-presidente chilena, de 70 anos, ao Conselho de Direitos Humanos
em Genebra. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, anunciou, na segunda-feira (13), que e
convidou Pyongyang a comparecer à mesa de negociações. "Estamos muito vigilantes. Temos contatos
muito próximos com aliados como a Coreia do Sul, Japão e outros países para que possamos responder
rapidamente", disse Blinken em entrevista coletiva com o chanceler sul-coreano, Park Jin, na sede do
Departamento de Estado, em Washington A justiça mexicana , na Cidade do México, considerada a maior
arena no mundo com espaço para 42 mil pessoas Os países ocidentais deveriam em sua luta contra o
avanço da Rússia no leste do país, declarou na terça-feira (14) o secretário-geral da Otan (Organização
do Tratado do Atlântico Norte) , Jens Stoltenberg. A Procuradoria-Geral da Ucrânia informou que ao longo
da invasão do país pela Rússia, pelo menos , segundo publicaram na quarta-feira (15) agências locais de
notícias. "Até a manhã de 15 de junho de 2022, mais de 892 crianças morreram ou ficaram feridas na
Ucrânia, como resultado da agressão armada em grande escala da Rússia . Segundo a informação oficial
dos procuradores da infância, 313 crianças foram assassinadas e 579 mais foram feridas", afirmou o
órgão O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na quarta-feira (15) , após uma conversa
telefônica com o líder ucraniano Volodmir Zelenski. O envio, no valor de 1 bilhão de dólares (cerca de R$
5,1 bilhões), inclui artilharia, sistemas de defesa antinavio, munição e sistemas avançados de mísseis já
usados pela Ucrânia, disse Biden Enfurecido com o fato de que a Justiça europeia impediu no último
minuto o , o governo britânico de Boris Johnson buscava na quarta-feira (15) uma maneira de contornar o
inconveniente e continuar com seu polêmico projeto John Hinckley, que em 1981 tentou assassinar o ex-
presidente americano Ronald Reagan , recuperou totalmente sua liberdade na quarta-feira (15), seis anos
depois de deixar um hospital psiquiátrico. No início de junho, um tribunal de Washington e as condições
impostas a ele após sua libertação seriam suspensas em 15 de junho O presidente da França, Emmanuel
Macron, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, e o
presidente da Romênia, Klaus Iohannis, , na quinta-feira (16) O governo britânico confirmou, na sexta-feira
(17), que o , onde é acusado de ter divulgado documentos confidenciais. "Em virtude da lei de 2003 sobre
a extradição, a ministra assinará uma ordem de extradição, se não houver motivo para proibi-la", disse um
porta-voz do Ministério do Interior, confirmando que a ministra do Interior, Priti Patel, assinou o decreto de
extradição de Assange, que tem 15 dias para apelar da decisão A Comissão Europeia recomendou, na
sexta-feira (17), conceder à Ucrânia o , uma decisão comemorada como "histórica" por Kiev no dia
seguinte à visita ao país em guerra dos líderes das três maiores economias do bloco. "A Comissão
recomenda ao Conselho, em primeiro lugar, que dê à Ucrânia uma perspectiva europeia e, em segundo
lugar, que lhe conceda o estatuto de candidata", anunciou a presidente do Executivo europeu, Ursula von
der Leyen O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ofereceu lançar um programa de treinamento
militar para as forças ucranianas nesta sexta-feira (17), ao em Kiev , em sua segunda visita à capital
ucraniana desde o começo da invasão do país pela Rússia Últimas

 


