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Passaporte de vacinação é
obrigatório, decideBarroso
Medida dispensa os impedidos pormotivomédico ou por falta de imunizante

OministrodoSupremoTri-
bunal Federal Luís Roberto
Barrosodeterminouaobri-
gatoriedade do passapor-
te de vacinação contra Co-
vid-19paratodoviajanteque
vier do exterior.
A medida acolhe parcial-

mentepedidofeitopelopar-
tidoRedeSustentabilidade.

Adecisãodispensaosnão
vacinadospormotivosmé-
dicos, por falta comprova-
dadeimunizantenopaísde
origemouporrazãohuma-
nitária excepcional.
Para o magistrado, teste

negativoouquarentena,co-
mohaviadeterminadoogo-
verno, não são suficientes.

Segundo o ministro, per-
mitira livreopçãopelaqua-
rentena“criasituaçãodeab-
solutodescontroleedecon-
sequente ineficácia da nor-
ma”. Ele definiu o tema co-
mo urgente, pelo aumento
deviagensnoperíododefes-
tasepeloriscodeoBrasilse
tornar destino antivacina.

Rivais do presidente Jair
Bolsonaro (PL), comoogo-
vernadordeSãoPaulo, João
Doria (PSDB), e secretários
estaduais de Saúde come-
moraramadecisão.Ominis-
tropediráqueela seja envi-
ada para referendo em ses-
sãoextraordináriadoplená-
riovirtualdacorte. SaúdeB3

Muito além
da Semana
Centenário deve ser
ocasião para rever
protagonismo do
evento paulista C4

Dinheiro esfarelado

Ouro amazônico

Sobre perda de qualida-
denoOrçamentofederal.

Acercadeliberaçãodepes-
quisamineral na região.

EDITORIAIS A2

Catálogo demostra
doMAM-SP aborda
modernismo além
da Semana de 22 C6

Romance ‘Psicopata
Americano’, de 1991,
previu desolação
política atual C10

Congressomira cortes para
ampliar emendas e fundão
Para elevar a verbado fun-
do eleitoral e de emendas,
o Congresso avalia cortes
emoutras despesas, como
no custeio deministérios.
Tambémsediscuteredu-

zirpartedaquantiaemgas-
tosobrigatórios,comoapo-
sentadoriasedemaisbene-
fíciosdaPrevidênciaSocial.

Oscongressistasquerem
aprovar a lei orçamentária
aindanestemêsparagaran-
tiraexecuçãodasemendas
no início de 2022. Em ano
eleitoral, oprazode libera-
ção émais curto, até julho.
Omecanismotendeaser

o principal capital político
deparlamentares. Poder A4

Inundações emMG e BA põem
cidades em emergência B5

Verba sob Lira irriga
caixa de cidade
governada pelo pai
Governada pelo pai de
Arthur Lira, presiden-
te da Câmara, Barra de
São Miguel (AL) recebeu
R$ 4,7milhões em 2021 e
R$ 5,8 milhões em 2020
ememendasderelator.Li-
radissequeorepasseéle-
gítimoereduzdesigualda-
desnomunicípio. PoderA6

Marcos Lisboa
Opopulismo
pusilânime
O populismo em campa-
nhatemeenfrentargrupos
de interesse e o desmon-
te de políticas fracassa-
das. O baixo crescimento
nãoéobradoacasodian-
tedovoluntarismopouco
embasadoedacapturade
políticaspúblicasporgru-
posorganizados. PoderA20

Múltis enviam trabalhadores
brasileiros a EUA e Europa A21

Destruição emMayfield, no Kentucky, após fenômeno varrer regiões do estado; tempestades violentas atingiram também Illinois, Tennessee,Missouri, Arkansas eMississippi Mundo A18

SÉRIE DE TORNADOS DEIXA PELOMENOS 70MORTOS NOS ESTADOSUNIDOS
Brett Carlsen/AFP

Mpme p. 1
Mercado de plantas
e flores renasce
com retorno dos
eventos presenciais

ApaisagistaMarisaCarneiro,
proprietáriadeumhospital
deplantas AdrianoVizoni/Folhapress

São Paulo tem aomenos 175
mil moradias em áreas de risco
Ao menos 175,5 mil moradias em São Paulo ficam em
áreasdeperigo iminentededeslizamentoe solapamen-
to demargens de córregos. Promotoria cobra da prefei-
tura planoprevisto há seis anos para reduzir riscos. B3

Auxílio de R$ 400 leva
a distorção e beneficia
famíliasmenores A26

HOTÉIS?

Equipe econômica quer
blindar o Orçamento
contra gastanças A24

Esporte B6
Verstappen larga na
pole e Hamilton em
2º na luta pelo título
da F1, em Abu Dhabi

Morre aos 88 anos
Monarco, lenda do
samba e da Portela
IlustradaB4

Hildemar Diniz, oMonarco
Daniel Marenco - 28.mai.13/Folhapress


