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Peneira contrao sol
Sobrepacotecontraocaos
econômico argentino.

AAmazônia e o calor
Acercadevetoaoperação
daPetrobras na região.
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Déficit persiste na Amazônia
mesmo comMaisMédicos
A Amazônia Legal, região
maiscarentedemédicosno
país,seguirácomdéficitde
profissionais mesmo com
1.900 contratações previs-
tas no edital do novoMais
Médicos,relançadopelogo-
vernoLula.Sepreenchidas
asvagas,aregiãochegaráao
patamarregistradonores-
tante doBrasil há 15 anos.

Para equiparar a região,
seriamnecessáriosmais21
mil médicos na Amazônia
Legal,quetemospiores in-
dicadores de saúde do pa-
íseabrigaamaiorparteda
populaçãoindígena.Aaná-
liseébaseadaemdadosdo
CNES (Cadastro Nacional
dos Estabelecimentos de
Saúde).CotidianoB1

Sob PT, estatal
Codevasf mantém
ritmo na fisiologia
Nosprimeiros trêsmeses
doano,aestatalCodevasf
mantevenogovernopetis-
ta omesmo ritmo de dis-
tribuição de equipamen-
tosverificadonagestãode
JairBolsonaro(PL),desta
vez com alta de entregas
a entidades privadas que
abarcamdegarimpeirosa
religiosos. Política A4

Juiz das garantias
volta à pauta do
STF após três anos
Política A7

Aplicativos viram
principal meio para
investir, segundo
Raio-X do Investidor

Folhainvest A17

Brasil é epicentro,
masmanipulação
de resultados se
espalha pelo mundo

Esporte B5

Caetano Veloso faz o
melhor show do C6
Fest com público
maior e animação

Ilustrada C2

Camorim, uma comunidade quilombola de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, sofre com invasões e ocupações constantes, diz líder Cotidiano B2

QUILOMBOS URBANOS TENTAM CONTER AVANÇO IMOBILIÁRIO
Eduardo Anizelli/Folhapress

Governo pretende
mudar regras para
concursos públicos
Ideia é aproveitar projeto já aprovado na Câmara para
criar novas etapas, como entrevista ou teste psicotécnico

O governo Luiz Inácio Lu-
la da Silva (PT) estudamu-
dar as regras dos concur-
sos públicos para incorpo-
rarinstrumentosadicionais
deavaliaçãoepermitirmai-
orusodatecnologia.Parao
Executivo, issopodeampli-
araconcorrênciaepermitir
umaseleçãomaisadequada.

A intenção é apoiar a dis-
cussão de um projeto já
aprovado pela Câmara dos
Deputados. O tema tem si-
do tratado em reuniões in-
ternase incluiumanova lei
de cotas. A proposta busca
validarpráticashoje jáado-
tadas, mas que são alvo de
questionamentosnaJustiça.

Na versão atual, o texto
permiteavaliaroscandida-
tospor conhecimentos,ha-
bilidadesecompetências.O
requisitomínimoderealizar
provapermanece,masaco-
missãoresponsávelpoderá
exigir outras etapas, como
avaliaçãopsicológicaoutes-
te psicotécnico.MercadoA13

O Zelenski
sabe o que faz,
afirma Lula na
cúpula do G7
AequipedeLula (PT) no
G7disseteroferecidomais
de um horário para uma
conversa entre os presi-
dentesdoBrasiledaUcrâ-
nia, Volodimir Zelenski,
que não ocorreu. Questi-
onadoseestavadesapon-
tado,Zelenskirespondeu:
“Achoqueissoodesapon-
tou”. “O Zelenski émaior
de idade, ele sabe o que
faz”, disse Lula.MundoA10

Malala Yousafzai
ENTREVISTA DA 2ª

Brasil precisa de
educação digital
nas escolas

EmsegundavisitaaoBra-
sil,aativistapaquistanesa
Malala Yousafzai, 25, de-
fendeu a educação digi-
tal como ferramenta pa-
ra combater desinforma-
ção na internet. “É preci-
so inserir nos currículos
para ensinar sobre funci-
onamentodatecnologiae
dos algoritmos.” A Nobel
daPazparticiparádoFes-
tival do Leitor noRio. A20

ANobel daPazMalalaYou-
safzai,25, quevisitaevento
no Rio Eduardo Anizelli/Folhapress

Corte de juros
projeta virada em
ações do varejo
Comaperspectivadeque
o Banco Central inicie ci-
clodebaixadaSelicapar-
tirdeagosto, investidores
enxergammelhoradova-
rejo.Emmaio,das20ações
quemaissubiramentreas
quecompõemoIbovespa,
7sãodevarejistas, segun-
do o TradeMap. Magazi-
neLuizaePetztiveramas
maioresaltas.FolhainvestA17

Campos Neto participa hoje de
seminário da Folha sobre BC
Mercado A15

Densidade de médicos do SUS por mil habitantes

Priorizada no Mais Médicos,
Amazônia tem atraso na saúde

Amazônia Legal Restante do país
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Ronaldo Lemos
Energia, IA e
identidade digital
têm tudo a ver
Uma identidade global
atreladaaummeiodepa-
gamento global poderia
serabaseparaumsistema
derendabásicauniversal.
Umafontedeenergia lim-
pa e inesgotável permiti-
ria a ascensão de máqui-
naspensantes.MercadoA16

Vini Jr. é expulso
após reagir a ato
racista na Espanha
Esporte B5
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Dois anos de autonomia
do Banco Central: lições
para o futuro

10h • Abertura

11h •Mesa de debate, com participação:

Roberto Campos Neto

Rodrigo Pacheco Leda Paulani

presidente do Banco Central

presidente do Senado professora do departamento
de economia da USP
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