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Presidente da República, Jair 
Bolsonaro, recebe medalhistas das 

Surdolimpíadas
Brasil subiu seis vezes ao pódio no evento realizado em Caxias do Sul (RS), o maior 

número já registrado pelo país na história da competição internacional

Presidente da República, Jair Bolsonaro, a primeira-dama, 

OMichelle Bolsonaro, e o ministro da Cidadania, Ronaldo 
Bento, receberam na segunda-feira (30/05) atletas brasileiros 

que conquistaram medalhas nas Surdolimpíadas. O evento, 
realizado em Caxias do Sul (RS) entre os dias 1 e 15 de maio, reuniu 
mais de cinco mil atletas, de 77 países, e o Brasil registrou o maior 
número de conquistas de sua história. Foram seis medalhas, todas de 
bronze.
 Essa foi a sétima participação do Brasil no evento destinado a 
atletas surdos. As duas medalhas no judô (com Rômulo Crispim e 
Alexandre Fernandes), as duas na natação (ambas com Guilherme 
Maia), e as conquistas no futebol e no handebol feminino fizeram com 
que o país superasse em termos quantitativos a campanha de 
Samsun, na Turquia, em 2017. Naquele ano, foram cinco medalhas, 
sendo um ouro de Guilherme Maia (200m livre) e quatro bronzes.
 Na atual gestão, o Governo Federal, por meio do Ministério da 
Cidadania, criou a Secretaria Nacional do Paradesporto e investiu 
mais de R$ 1,2 milhão via Secretaria Especial do Esporte na 
realização das Surdolimpíadas Nacionais de 2021, em São José dos 
Campos, que serviram de seletiva para o evento em Caxias. "A gente 
começa a dar esperança para uma nova comunidade, como fazemos 
com todos, olímpicos e paralímpicos. É importante cada vez mais 
entrelaçar e unir essa gama esportiva do país", destacou o secretário 
especial do Esporte, Marcelo Magalhães. 
 Em outra frente de parceria, o Governo Federal atuou nas 
Surdolimpíadas com o Jogo Limpo. A Autoridade Brasileira de 
Controle de Dopagem (ABCD) indicou oficiais de controle de 
dopagem capacitados para trabalhar no megaevento. Além disso, 
disponibilizou 250 kits para testes antidopagem e forneceu insumos 
para a realização das coletas de amostra.

O evento
 Na 24ª edição das Surdolimpíadas de Verão (Summer 
Deaflympics), houve disputas em 20 modalidades. O Brasil terminou 
a competição como 44° no quadro geral de medalhas. Foi a maior 
delegação da história do país, com 237 integrantes, sendo 199 atletas 
(110 homens e 89 mulheres) e representação em 17 modalidades no 
masculino e 14 no feminino.
 Agora, o Brasil soma 16 medalhas conquistadas na história, 
com um ouro, uma prata e 14 bronzes. Foi a primeira vez que um país 
latino-americano recebeu o evento.
 Maior nome do país em Surdolimpíadas, com sete medalhas, 
sendo um ouro, uma prata e cinco bronzes, Guilherme Maia 
relembrou a emoção de, desta vez, subir ao pódio em solo brasileiro. 
"É totalmente diferente. Foram as melhores medalhas da minha vida, 
não dá para comparar", contou o nadador. "Eu sentia a vibração da 
torcida, meu coração foi a mil. Eu senti a visibilidade dos surdos no 
meu país. Foi a melhor edição da minha vida", resumiu o dono 
recorde mundial dos 200m livre.
 Também estiveram presentes no encontro o presidente do 
Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Mizael Conrado, o ex-
presidente da CBDS, Mário Júlio de Mattos Pimentel, acompanhado 
pela esposa Marta Casalecchi, e os atletas Alexandre Fernandes, 
Rômulo Crispim (judô), Fernanda Caporal (handebol) e Vanderleia 

(futebol).
Apoio

 No encontro em Brasília, a CBDS aproveitou para solicitar parceria ao 
Ministério da Cidadania para dois eventos. Em novembro de 2023, as Arenas 
Cariocas 1 e 2, no Parque Olímpico da Barra, vão receber o 5º Campeonato 
Mundial de Futsal. Já em janeiro de 2024, a entidade pretende realizar a primeira 
edição dos Jogos Mundiais de Jovens Surdos no Brasil.
MEDALHAS BRASILEIRAS NA HISTÓRIA DAS SURDOLIMPÍADAS DE VERÃO
2009 em Taipei (Taiwan) - Uma medalha
Bronze
Alexandre Fernandes, no judô (-81kg)
2013 em Sofia (Bulgária) - Quatro medalhas
Prata
Guilherme Maia, na natação (100m livre)
Bronze
Heron Rodrigues, no caratê (-84kg)
Guilherme Maia, na natação (200m livre e 200m borboleta)
2017 em Samsun (Turquia) - Cinco medalhas
Ouro
Guilherme Maia, na natação (200m livre)
Bronze
Futebol feminino
Alexandre Fernandes, no judô (-90kg)
Heron Rodrigues, no caratê (-84kg)
Guilherme Maia, na natação (100m livre)
 2022 em Caxias do Sul (RS), no Brasil - Seis medalhas
Bronze
Rômulo Crispim, no judô (-66kg)
Alexandre Fernandes, no judô (-81kg)
Guilherme Maia, na natação (100m livre e 200m livre)
Futebol feminino
Handebol feminino
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FGV: Indicador de Incerteza da Economia sobe 1 ponto em maio
IIE-Br passou para 115,9 pontos no mês

 Indicador de Incerteza da Economia 

O(IIE-Br) subiu 1 ponto em maio, 
ficando em 115,9 pontos no mês. Os 

dados foram divulgados ontem (31) pelo 
Inst i tuto Brasi leiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).
 De acordo com a economista do 
instituto Anna Carolina Gouveia, o indicador 
apresentou acomodação acima da média 
apresentada nos cinco anos anteriores à 
pandemia de covid-19, mesmo com a queda 

expressiva registrada no mês anterior. 
Entre março de 2015 e fevereiro de 
2020, o IIE-Br teve média de 114,4 
pontos.
 Ela explica que a acomodação 
em nível moderadamente alto reflete 
fatores econômicos internos e 
externos.
 “No f ront  in ternacional ,  a 
escalada de inflação em diversos 
países, o conflito no leste Europeu e a 
desaceleração da economia chinesa 
são fontes relevantes de incerteza. No 
Brasil, a perda de poder aquisitivo da 
população diante da inflação, o 
elevado nível de endividamento das 
famílias e a piora das condições fiscais 
ao longo de 2022 levantam dúvidas 
quanto à continuidade dos resultados 
positivos para a atividade econômica 
como os do primeiro trimestre”.
 A economista ressalta que o 
cenário é desafiador para ambas 
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c o n j u n t u r a s ,  i n t e r n a c i o n a l  e 
doméstica, e que, com isso, o 
indicador deve continuar a oscilar em 
patamar elevado nos próximos meses.

Componentes
 Os  do is  componentes  do 
Indicador de Incerteza apresentaram a 
mesma tendência no mês de maio.
 S e g u n d o  o  F G V  I b r e ,  o 
componente de Mídia, que é baseado 
na frequência de notícias com menção 
à incerteza nas mídias impressa e 
online, subiu 0,5 ponto, para 114,1 
pontos. A contribuição para o índice 
agregado foi de 0,4 ponto.
 J á  o  c o m p o n e n t e  d e 
Expectativas, que indica a dispersão 
nas previsões de especialistas para 
variáveis macroeconômicas, subiu 2,4 
pon tos ,  pa ra  116 ,4  pon tos .  A 
contribuição para a evolução na 
margem do IIE-Br foi de 0,6 ponto.

Caixa libera R$ 400 bi em financiamentos 
habitacionais em três anos

 Caixa l iberou R$ 400 b i lhões em 

Ae m p r é s t i m o s  d e  f i n a n c i a m e n t o s 

habitacionais desde 2019. Segundo o 

banco, responsável por 65% dos empréstimos 

desse tipo no país, o valor impulsionou o setor de 

construção civil, que registrou alta de 9,7% 

do Produto Interno Bruto (medida da 

produção de bens e serviços) em 2021.

 “A Caixa, atenta aos movimentos do 

mercado e exercendo seu papel social e de 

liderança no segmento, disponibilizou para 

2022 um orçamento superior ao do ano 

anterior, com o objet ivo de atender 

demandas do setor”, diz o banco, em nota.

 No primeiro trimestre de 2022, as 

contratações com recursos da poupança 

(SBPE) chegaram a R$ 21,4 bilhões, 

aumento de 31,2% em relação ao mesmo 

período de 2021. Em relação ao primeiro 

trimestre de 2018, a alta é de 817,4%, de 

acordo com o banco.

 Casa Verde Amarela

 Na última semana, o governo federal 

anunciou que o subsídio para financiamento 

de imóveis do Programa Casa Verde 

Amarela, voltado a famílias de baixa renda, 

será ampliado em percentuais que variam de 

12,5% a 21,4%. O acréscimo varia conforme 

região, renda familiar e população do 

município. 

 S e g u n d o  o  M i n i s t é r i o  d o 

Desenvolvimento Regional (MDR), a 

ampliação do subsídio tem, como objetivo, 

facilitar a aquisição da casa própria e ampliar 

o número de moradias entregues. A medida 

entra em vigor no início de junho e vale até 31 

de dezembro de 2022.
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