
ESTADOS

Oposição vê
crimes de
Milton Ribeiro
e cobra PGR

EDUCAÇÃO

Parlamentares críticos ao go-
verno do presidente Jair Bolso-
naro (PL) afirmam que vão tentar
aprovar a convocação do minis-
tro Milton Ribeiro (Educação)
para que ele explique ao Con-
gresso a atuação na pasta de pas-
tores sem vínculo com a admi-
nistração pública. O jornal Folha
de S.Paulo revelou na noite de
segunda-feira passada um áudio
do ministro em que ele afirma
que o governo prioriza prefeitu-
ras cujos pedidos de liberação de
verba foram negociados por dois
pastores que não têm cargo e
atuam em um esquema informal
de obtenção de verbas do MEC
(Ministério da Educação). Se-
gundo Milton Ribeiro, ele faz isso
para atender a uma solicitação
do presidente Bolsonaro. A ban-
cada do PSOL na Câmara afir-
mou que irá protocolar repre-
sentação no Tribunal de Contas
da União e no Ministério Público
Federal contra Bolsonaro, Ribei-
ro e os pastores Gilmar Santos e
Arilton Moura "A troco de que es-
ses dois pastores, que não têm
cargo no governo federal e não
ocupam função pública, esta-
riam legitimados pelo presidente
Bolsonaro como interlocutores
de prefeitos junto ao gabinete do
ministro da Educação. PÁGINA 5

Governadores mantêm ICMS 
da gasolina congelado até julho

Os governadores decidiram prorrogar o congelamento de ICMS
(Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre a ga-
solina e o GLP (gás liquefeito de petróleo) até o fim de junho. A medi-
da valeria até o fim de março, mas foi postergada por mais 90 dias. A
decisão foi tomada ontem em reunião do Fórum de Governadores e

ainda precisa ser formalmente confirmada em reunião do Confaz
(Conselho Nacional de Política Fazendária) a ser feita amanhã. Com
o congelamento, a base de cálculo do tributo sobre a gasolina conti-
nua inalterada desde novembro -quando a medida foi adotada para
combustíveis em geral por decisão dos próprios estados. PÁGINA 2

PEDRO LADEIRA/FOLHAPRESS

ENTREVISTA

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afir-
mou ontem que Geraldo Alckmin é um adversário,
mas que o fato não impossibilita uma aliança políti-
ca. Alckmin é cotado para ser o vice de Lula nas elei-
ções presidenciais de 2022. Durante entrevista para
a Rádio Som Maior, de Criciúma, Lula repetiu que,
se eleito, vai "abrasileirar" o preço da gasolina e criti-
cou a importação de fertilizantes. PÁGINA 5

PEDRO LADEIRA/FOLHAPRESS

Se eleito, Lula diz
que vai abrasileirar 
preço da gasolina 

A Quarta Turma do STJ decidiu ontem que o ex-
procurador da República Deltan Dallagnol (foto)
deve pagar indenização de R$ 75 mil por danos
morais ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
por "ataques à honra" na entrevista na qual divul-
gou a denúncia do tríplex em Guarujá (SP). Essa
entrevista ficou conhecida pela apresentação de
PowerPoint reproduzida em um painel. PÁGINA 5

Deltan Dallagnol
é condenado a
indenizar Lula  

POWERPOINT

A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu em um procedi-
mento preliminar que o ministro Paulo Guedes (Economia) (foto)
explique por que teria omitido da Comissão de Ética Pública da Pre-
sidência que sua filha é sócia de offshore mantida nas Ilhas Virgens
Britânicas. Na peça, a Procuradoria registra que arquivou o procedi-
mento que apurava o caso, mas afirma que a notícia sobre atuação da

filha do ministro representa "elementos indiciários" que tornam ne-
cessária a nova manifestação de Guedes a respeito. A existência da
empresa do ministro no país conhecido por ser um paraíso fiscal foi
revelada em outubro do ano passado pela revista Piauí e pelo jornal
El País, que participam do projeto do Consórcio Internacional de Jor-
nalistas Investigativos, o ICIJ. PÁGINA 3

PGR

Guedes vai ter que esclarecer
omissão da filha em offshore

ANTONIO CRUZ/ABRASIL
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Dólar recua e fecha 
próximo de R$ 4,90; 
Bolsa sobe quase 1%k
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Em queda pela quinta vez
seguida, o dólar se aproxima de
R$ 4,90 e está no menor valor
desde o fim de junho do ano
passado. A Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) também
acumulou a quinta alta conse-
cutiva e atingiu o maior nível
em quase sete meses.  

O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 4,91, com
recuo de R$ 0,029 (-0,59%). A
cotação chegou a operar pró-
xima da estabilidade várias ve-
zes ao longo da sessão, mas
consolidou a tendência de
queda durante a tarde, com o

ingresso de recursos estran-
geiros, até fechar próxima das
mínimas do dia.

A moeda norte-americana
está no menor valor desde 24
de junho do ano passado. A
divisa acumula queda de
4,66% em março e de 11,85%
em 2022.

O dia também foi marcado
pela euforia no mercado de
ações. O Índice Bovespa (Ibo-
vespa), fechou aos 117.272
pontos, com alta de 0,96%. O
indicador foi influenciado tan-
to por fatores externos como
pelo mercado interno, com
ações de bancos e de empresas
varejistas puxando os ganhos.

Quarta-feira, 23 de março de 2022

GASOLINA

Governadores prorrogam
congelamento de ICMS 
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

O
s governadores deci-
diram prorrogar o
congelamento de

ICMS (Imposto sobre a Circula-
ção de Mercadorias e Serviços)
sobre a gasolina e o GLP (gás li-
quefeito de petróleo) até o fim
de junho. A medida valeria até o
fim de março, mas foi posterga-
da por mais 90 dias.

A decisão foi tomada ontem
em reunião do Fórum de Gover-
nadores e ainda precisa ser for-
malmente confirmada em reu-
nião do Confaz (Conselho Na-
cional de Política Fazendária) a
ser feita amanhã.

Com o congelamento, a base
de cálculo do tributo sobre a ga-
solina continua inalterada des-
de novembro -quando a medida
foi adotada para combustíveis
em geral por decisão dos pró-
prios estados. A previsão inicial
era que ela valeria até o fim de
janeiro.

O Comsefaz (Comitê Nacio-
nal dos Secretários de Fazenda
dos Estados e do Distrito Fede-
ral) afirma que o congelamento

levou os estados a reduzirem
suas receitas em R$ 3,4 bilhões
no período de novembro de 2021
até 15 de fevereiro deste ano.

A nova prorrogação abrange
apenas a gasolina e o GLP, en-
quanto a cobrança sobre o die-
sel será modificada em outro
processo -por consequência de
lei já aprovada pelo Congresso e
sancionada pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL) neste mês.

A sistemática da cobrança de
ICMS sobre combustíveis usa
como base o chamado Preço
Médio Ponderado ao Consumi-
dor Final (o PMPF) -valor calcu-
lado quinzenalmente a partir de
pesquisas feitas pelo estado so-
bre os valores observados em
uma amostra de postos.

Após verificar o PMPF, o esta-
do aplica a ele a alíquota de ICMS
em vigor, o que resulta, na práti-
ca, em um valor de tributo por li-
tro -que é estendido a todo o esta-
do. Ou seja, um aumento no
PMPF costuma elevar a cobrança
do ICMS para todos os postos.

A lei complementar 192 alte-
ra as regras. Ela foi sancionada
integralmente por Bolsonaro

em 11 de março e zera as alíquo-
tas de PIS/Cofins sobre diesel e
gás até o fim de 2022, além de
modificar o ICMS.

Em vez do preço nas bombas,
a lei determina que a cobrança
de ICMS vai estabelecer um va-
lor fixo por litro. Além disso, a
alíquota do imposto será a mes-
ma em todos os estados.

Ao longo das últimas sema-
nas, estados afirmaram que a
nova lei poderia até mesmo au-
mentar o imposto cobrado. Mais
recentemente, no entanto, eles
sinalizaram que estudavam
uma alternativa para evitar a
elevação da carga.

A ideia é estabelecer como
alíquota única o valor equiva-
lente ao percentual máximo
usado pelos estados, hoje em
18% e permitir, em convênio do
Confaz, a concessão de benefí-
cio fiscal sobre o combustível.
Assim, cada estado poderia co-
brar valor equivalente à alíquota
que cobra atualmente.

O governador do Piauí, Wel-
lington Dias (PT), afirmou on-
tem que os estados ainda discu-
tem quais serão os efeitos da lei

e não deu detalhes. Segundo ele,
será contestada apenas a consti-
tucionalidade de um trecho da
lei sancionada que trata da tran-
sição das regras.

A lei determina nesse ponto
que, enquanto não disciplinada
a incidência do ICMS nos ter-
mos da nova lei, a base de cálcu-
lo do imposto neste ano será a
média móvel dos preços médios
praticados nos 60 meses ante-
riores à sua fixação.

Dias evitou fazer estimativas
sobre o ICMS a ser aplicado por
litro sobre o diesel, mas técnicos
envolvidos nas discussões di-
zem que ficará próximo de R$
0,99 -embora os debates ainda
continuem e devam ser concluí-
dos ainda nesta semana.

Dias também afirmou que os
governadores irão contestar no
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) o decreto que reduziu em
25% o IPI (Imposto sobre Produ-
tos Industrializados). O impacto
para os cofres públicos é de
aproximadamente R$ 20 bilhões
por ano, sendo metade para a
União e outra metade para esta-
dos e municípios.

MERCADOS

Inflação pode sofrer pressão
prolongada, aponta BC em ata
NATHÁLIA GARCIA/FOLHAPRESS

O Copom (Comitê de Política
Monetária) do Banco Central
avaliou que o choque de oferta
decorrente da guerra na Ucrânia
pode se traduzir em pressão
prolongada sobre a inflação,
conforme ata da última reunião
divulgada ontem.

O conflito entre Rússia e
Ucrânia e seus desdobramentos
nortearam a discussão do cole-
giado sobre a política monetária
brasileira. Na última semana, o
Copom elevou a taxa básica de
juros (Selic) em 1 ponto percen-
tual, passando de 10,75% para
11,75% ao ano, maior patamar
em cinco anos.

No encontro, o Copom consi-
derou que o conflito no Leste Eu-
ropeu adiciona ainda mais incer-
teza e volatilidade ao cenário
atual e impõe um choque de ofer-
ta importante em diversas com-
modities, em particular as ener-
géticas.

"A reorganização das cadeias
de produção globais, com a cria-
ção de redundâncias na produção
e no suprimento de insumos e
mudança no tratamento dos esto-
ques de bens (no sentido de se de-
ter maiores estoques), ganhou
novo impulso com o conflito na
Europa e as sanções aplicadas à
Rússia", detalhou a autoridade
monetária.

"Na visão do Comitê, esses de-
senvolvimentos podem ter conse-
quências de longo prazo e se tra-
duzir em pressões inflacionárias
mais prolongadas na produção
global de bens."

Diante da deterioração subs-
tancial do ambiente externo, o
Copom incluiu em sua análise
um cenário alternativo, avalian-
do o impacto da trajetória de pre-
ços do petróleo sobre suas proje-
ções. "O Comitê considera que a
divulgação de cenário alternativo
é particularmente útil e informa-
tiva em ambiente altamente in-
certo", disse.

Em sua avaliação, observou

os preços dos contratos futuros
de petróleo, negociados em bol-
sas internacionais, e as proje-
ções de agências do setor, am-
bos convergindo para um preço
do barril abaixo de US$ 100 ao
fim deste ano.

"O Copom concluiu que seria
adequado manter a hipótese
usual no cenário de referência,
mas adotar como mais provável
um cenário com hipótese alter-
nativa para a trajetória de pre-
ços do petróleo até o fim de
2022", indicou.

O colegiado ressaltou também
no documento que o incremento
de pelo menos 0,75% no ciclo de
juros projetado em todo o hori-
zonte relevante pesou em sua de-
liberação.

Em meio a sua estratégia de
desacelerar o ritmo do aperto mo-
netário depois de elevações de 1,5
ponto percentual na Selic nas últi-
mas três reuniões, o BC explicou a
decisão de elevar a taxa de juros
em 1 ponto percentual no último
encontro.

"Diante da volatilidade e incer-
teza da conjuntura atual, particu-
larmente no cenário internacio-
nal, o Comitê optou por uma tra-
jetória de juros mais tempestiva
do que a embutida em seus cená-
rios", pontuou.

Na ata, o Copom reafirmou a
previsão de um ajuste adicional
da mesma magnitude na próxi-
ma reunião, ou seja, de 1 ponto
percentual, o que levaria a taxa
básica de juros a 12,75% ao ano
em maio. Mas o comitê ponde-
rou que seus próximos movi-
mentos podem ser ajustados, se
necessário.

"O Comitê reconhece o cená-
rio desafiador para a convergên-
cia da inflação para suas metas e
reforça que estará pronto para
ajustar o tamanho do ciclo de
aperto monetário, caso o cenário
evolua desfavoravelmente", disse.

Se as próximas avaliações se
mostrarem mais próximas do ob-
servado no cenário de referência,
o ciclo de aperto monetário deve-

rá ser ainda mais contracionista,
de acordo com o BC. Para Étore
Sanchez, economista-chefe da
Ativa Investimentos, a autarquia
trouxe um viés "hawkish" (mais
duro) para o futuro da condução
da política monetária.

O Copom volta a se reunir nos
dias 3 e 4 de maio, quando o cole-
giado passa a olhar integralmente
para a meta de 2023 em suas deci-
sões sobre os juros, dada a defasa-
gem nos efeitos da política mone-
tária na economia.

As projeções de inflação do BC
para 2023 situam-se em 3,4% (ce-
nário de referência) e 3,1% (cená-
rio alternativo), abaixo do centro
da meta (3,25%). Para as proje-
ções a partir do próximo ano, o
comitê decidiu manter sua pre-
missa mais conservadora.

Em relação à economia brasi-
leira, o Copom destacou na ata
que a inflação ao consumidor
segue elevada, com alta disse-
minada entre vários componen-
tes, e mais persistente que o an-
tecipado.

"A alta nos preços dos bens in-
dustriais não arrefeceu e deve
persistir no curto prazo, enquanto
a inflação de serviços acelerou
ainda mais. As leituras recentes
vieram acima do esperado e a sur-
presa ocorreu tanto nos compo-
nentes mais voláteis como nos
mais associados à inflação subja-
cente", sinalizou.

Na semana do encontro, a me-
diana da inflação projetada na
pesquisa Focus pelos economis-
tas para 2022 tinha subido de
5,65% para 6,45%, distanciando-
se mais ainda do teto da meta fi-
xada pelo CMN (Conselho Mone-
tário Nacional). O objetivo a ser
perseguido pela autoridade mo-
netária neste ano é de 3,5%, com
tolerância de 1,5 ponto percen-
tual para mais ou para menos. Es-
se foi o cenário utilizado na simu-
lação do BC.

Para este ano, o Copom traba-
lha com projeção de 6,3% (cená-
rio alternativo) e 7,1% (cenário de
referência). 

COPOM

Venda de ovo
pequeno indica
Páscoa da
lembrancinha 
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

A presença de ovos de
chocolate nos carrinhos de
supermercado acelerou nas
últimas semanas. Isso signifi-
ca que o consumidor está co-
meçando a fazer as compras
para a Páscoa deste ano.

Porém, o comportamen-
to dessas compras aponta
tendência de uma Páscoa
d a  l e m b r a n c i n h a  p a r a
2022,  segundo análise da
empresa de inteligência de
mercado Horus com base
no monitoramento das no-
tas ficais.

A incidência do produto,
ou seja, a proporção das no-
tas fiscais que contêm a cate-
goria de ovos de Páscoa, su-
biu seis vezes entre o período
de 15 a 19 de fevereiro e o in-
tervalo de 6 a 13 de março,
segundo Luiza Zacharias, di-
retora da Horus.

O tíquete médio, que mos-
tra o valor gasto por compra
em média, fica pouco acima
dos R$ 40.

O que chama a atenção,
segundo Zacharias, é que o
preço médio por quilo do
produto, em torno de R$ 250,
aponta uma compra de ovos
menores.

"As pessoas estão com-
prando produtos mais bara-
tos, ovos pequenos, de cento
e poucos gramas. E marcas
mais baratas.  É sinal do
aperto", afirma a diretora da
Horus.

Ela avalia que, neste ano, o
consumidor deve adotar um
comportamento típico de
momentos inflacionários.
Com o poder de consumo en-
fraquecido, deve haver uma
substituição dos ovos por
bombons e barras de choco-
late, que ficam mais acessí-
veis porque agregam menos
valor na fabricação.

2022

Ipea reduz previsão de
PIB agropecuário de
2022 do país para 1%

SETOR RURAL

O Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) redu-
ziu sua previsão de crescimen-
to do Produto Interno Bruto
(PIB) do setor agropecuário
brasileiro. A estimativa de alta
do valor adicionado recuou de
2,8%, segundo a previsão divul-
gada em dezembro de 2021 pe-
lo Ipea, para 1%, de acordo com
os dados divulgados ontem.

A queda foi provocada prin-
cipalmente pela previsão do va-
lor adicionado do setor agríco-
la, que caiu de 2,6% em dezem-
bro para 0,3% neste mês, devi-
do a fatores como a estiagem no
sul do país, São Paulo e Mato
Grosso do Sul, que causou im-
pacto na produção de soja.

A queda na produção de soja
este ano deve chegar a 35,8% no
Rio Grande do Sul e a 40,7% no
Paraná.

As altas estimadas nas pro-
duções de milho (23,9%) e ca-
na-de-açúcar (20,6%) evitaram
uma queda maior na previsão
do PIB agropecuário. No entan-
to, segundo o Ipea, um possível
problema climático que afete
essas lavouras pode resultar em
queda do valor adicionado
agrícola.4

A estimativa de crescimento
do valor adicionado pecuário
também caiu, mas de forma
mais moderada, de 3,6% em
dezembro para 3% neste mês.

O documento divulgado pe-
lo Ipea considerado que o
maior risco para o setor pecuá-
rio é a redução da demanda
por proteínas animais devido
ao aumento dos preços e da
expectativa de uma atividade
econômica pouco aquecida
em 2022.

BID abre linha de crédito de
US$ 1,2 bi para agropecuária 

O Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) assinou
um termo de cooperação com o
governo brasileiro para destinar
US$ 1,2 bilhão ao financiamento
de projetos de desenvolvimento
sustentável das cadeias produti-
vas agropecuárias.  

A linha de crédito poderá ser
utilizada por entes do governo
federal e também estaduais. Ins-
tituições financeiras que atuem
como intermediárias com o se-
tor privado e atendam as nor-
mas da Comissão de Financia-
mentos Externos (Cofiex) tam-
bém terão acesso aos recursos.

Os recursos ficarão disponí-
veis por 10 anos para atender
projetos de desenvolvimento
rural que se enquadrem no pla-
no estratégico 2020-2031 do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa).

“Serão atendidas as áreas de
defesa e inovação agropecuária
– incluindo pesquisa, assistên-

cia técnica e extensão rural –, re-
gularização fundiária e ambien-
tal, além de sustentabilidade
ambiental e resiliência às mu-
danças climáticas”, disse o go-
verno, ontem, por meio de uma
nota conjunta do Mapa e do Mi-
nistério da Economia.

De acordo com a nota con-
junta, o primeiro programa a ser
contemplado será Programa de
Apoio ao Desenvolvimento
Agropecuário do Nordeste
(AgroNordeste), que receberá
US$ 230 milhões.

Por intermédio do AgroNor-
deste, serão irrigados com re-
cursos projetos que envolvam o
fortalecimento econômico das
cadeias agropecuárias nordes-
tinas, como a ampliação da
área livre de moscas-das-frutas,
no Rio Grande do Norte e no
Ceará, e a consolidação da Área
de Proteção Fitossanitária de
moscas-das-frutas, no Vale do
São Francisco.

As publicações legais de sua empresa com
o melhor preço em um jornal de qualidade
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Tribunal dá sinal 
verde para Latam votar
plano de recuperação 

EUA

JULIANA
ESTIGARRÍBIA/UOL/FOLHAPRES

O grupo Latam informou
que obteve um avanço impor-
tante no âmbito do Chapter 11
nos Estados Unidos, com a
aprovação da Declaração de
Divulgação por parte da Corte
norte-americana. Segundo co-
municado, a referida decisão
estabelece que as informações
fornecidas pela Latam para o
processo são suficientes para
que os credores comecem a vo-
tar o plano de reorganização
apresentado em 26 de novem-
bro de 2021.

Com isso, a expectativa é
que nas próximas semanas se
inicie o processo de votação
do plano. "Isso representa um
passo fundamental para a saí-
da da Latam do Chapter 11",
diz a aérea.

O tribunal marcou a Audiên-
cia de Confirmação para os dias
17 e 18 de maio de 2022, quan-
do a Corte avaliará o plano de
reorganização, sendo este o úl-
timo marco do processo nos Es-

tados Unidos. "A Latam espera
sair com sucesso do Chapter 11
durante o segundo semestre de
2022", afirma em comunicado.

Em nota, a aérea destaca
que a resolução surge depois de
o tribunal ter aprovado a modi-
ficação e o novo texto consoli-
dado do contrato de crédito
DIP (debtor in possession) en-
tre a Latam e seus financiado-
res em 15 de março de 2022,
que permitirá ao grupo acessar
US$ 3,7 bilhões em liquidez e
refinanciar seu contrato de cré-
dito DIP existente.

Além disso, o novo contrato
de crédito prorroga o prazo de
validade do primeiro, de acor-
do com o calendário da Latam.

Na semana passada, o tri-
bunal de Nova York aprovou
os acordos de compromisso e
apoio ao plano de reorganiza-
ção e financiamento propos-
tos pela Latam e algumas de
suas subsidiárias diretas e in-
diretas. Esses acordos repre-
sentam aproximadamente
US$ 5,4 bilhões em fundos
comprometidos.

PGR

Guedes vai ter que esclarecer
omissão da filha em offshore
MATHEUS TEIXEIRA E 
FABIO SERAPIÃO/FOLHAPRESS

A
PGR (Procuradoria-
Geral da República)
pediu em um proce-

dimento preliminar que o mi-
nistro Paulo Guedes (Econo-
mia) explique por que teria omi-
tido da Comissão de Ética Públi-
ca da Presidência que sua filha é
sócia de offshore mantida nas
Ilhas Virgens Britânicas.

Na peça, a Procuradoria regis-
tra que arquivou o procedimento
que apurava o caso, mas afirma
que a notícia sobre atuação da fi-
lha do ministro representa "ele-
mentos indiciários" que tornam
necessária a nova manifestação
de Guedes a respeito.

A existência da empresa do
ministro no país conhecido por
ser um paraíso fiscal foi revelada
em outubro do ano passado pela
revista Piauí e pelo jornal El
País, que participam do projeto
do Consórcio Internacional de
Jornalistas Investigativos, o ICIJ.

Segundo a reportagem, em
2015 Guedes tinha US$ 9,5 mi-
lhões (aproximadamente R$ 51
milhões, em valores atuais)
mantidos em uma conta em no-
me da offshore Dreadnoughts
International.

A defesa de Guedes disse que

a legalidade dos atos do minis-
tro já foi demonstrada e será
reapresentada à PGR.

"O caso já foi arquivado, e
não houve necessidade de qual-
quer depoimento do Ministro,
justamente porque as explica-
ções da defesa foram suficientes
para esclarecer o episódio como
um todo e demonstrar a legali-
dade dos atos de Paulo Guedes,
em sua vida pública e privada. A
defesa irá apresentar à PGR, no-
vamente, toda documentação
que demonstra, de forma ine-
quívoca, que o Ministro não pra-
ticou qualquer ato ilícito, omis-
sivo ou antiético", disse, em no-
ta, os advogados Ticiano Figuei-
redo e Pedro Ivo Velloso.

A ação da PGR foi uma res-
posta à representação apresen-
tada pelos deputados Elias Vaz
(PSB-GO), Kim Kataguiri (União
Brasil-SP), Lídice da Mata (PSB-
BA) e Bira do Pindaré (PSB-MA).

Na representação enviada à
Procuradoria, os parlamentares
afirmam que a informação so-
bre a participação da filha de
Guedes na offshore foi prestada
pelo próprio ministro à Câmara
dos Deputados.

Segundo eles, Guedes afir-
mou à Comissão de Ética logo
que assumiu o Ministério da
Economia que havia se retirado

da offshore e que não teria ne-
nhum parente trabalhando na
empresa.

O documento encaminhado
ao Legislativo, porém, mostra
que a filha atua como diretora
da empresa.

"A representação em estudo,
entretanto, traz, também, a hi-
pótese de que o Ministro da Eco-
nomia teria omitido dados sen-
síveis em sua Declaração Confi-
dencial de Informações, que
precisariam passar pelo crivo da
Comissão de Ética Pública,
diante da possibilidade de even-
tual conflito de interesses", diz a
peça da Procuradoria.

No pedido, os deputados di-
zem que o caso pode configurar
crime de insider trading, que
significa o uso de informação re-
levante ainda não revelada ao
mercado no manejo do dinheiro
no mercado financeiro.

Após a divulgação da notícia
sobre a offshore de Guedes, ele
admitiu que enviou o recurso
para sua empresa sediada no
paraíso fiscal para escapar de
impostos cobrados nos Estados
Unidos.

Segundo o ministro, o envio
dos recursos foi feito entre 2014
e 2015 para investimento em
ações americanas. Guedes afir-
mou que recebeu na época a su-

gestão de conselheiros, como
uma forma de evitar os tributos
nos Estados Unidos no caso de
sua morte.

A legislação americana taxa
em quase 50% os recursos de
pessoas físicas repassados a her-
deiros. No Brasil, os estados fa-
zem cobrança parecida por
meio do ITCMD (Imposto de
Transmissão Causa Mortis e
Doação) -que chega a até 8%.

"Se você tiver uma ação no
nome da pessoa física e falecer,
46% é expropriado pelo governo
americano (...). Então, se você
usar offshore, você pode fazer
esse investimento. Se você mor-
rer, em vez de ir para o governo
americano, vai para a suces-
são", disse.

A série de reportagens sobre
o caso revelou que o presidente
do Banco Central, Roberto Cam-
pos Neto, também mantinha
offshore no exterior. Em dezem-
bro do ano passado a PGR ar-
quivou a apuração preliminar
que apurava a lisura do dinheiro
dos dois.

Na época, a Procuradoria dis-
se que não tinha razão para le-
var adiante uma investigação
porque não ficou demonstrada
"nem a infração penal nem
qualquer indicativo idôneo de
sua existência".

Nota
PRODUÇÃO TOTAL DA PETROBRAS 
CAI 4,9% EM FEVEREIRO ANTE JANEIRO

A produção de petróleo e gás natural da Petrobras em
fevereiro, mês com menos dias, caiu 4,9% segundo dados da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), para 2,702 milhões de barris de óleo equivalente
diários (boe/d). Se levada em conta a produção apenas de
petróleo, a queda foi de 5,1%, para 2,087 milhões de barris
diários. A produção de gás natural da companhia recuou 4,1%,
para 97,7 milhões de metros cúbicos diários, perdendo o
patamar de 100 milhões de m³/d reconquistado em janeiro. 
A produção total no Brasil também caiu, registrando 3,754
milhões de boe/d, queda de 3,6% contra o mês anterior.

Governo bloqueia R$ 1,72 bilhão
do Orçamento de 2022
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

A possibilidade de estouro no
teto de gastos fez o governo con-
tingenciar (bloquear) R$ 1,722 bi-
lhão do Orçamento de 2022,
anunciou ontem o Ministério da
Economia. Segundo a pasta, o
bloqueio será necessário para re-
compor despesas com o funcio-
nalismo público, que estavam su-
bestimadas, e aumentar subsí-
dios.   O bloqueio de verbas foi di-
vulgado ontem no Relatório Bi-
mestral de Avaliação de Receitas
e Despesas, documento que
orienta a execução do Orçamen-
to e é publicado a cada dois me-
ses. A distribuição dos cortes pe-
los órgãos do Poder Executivo Fe-
deral será divulgada em decreto
presidencial a ser editado até o
fim do mês.

O contingenciamento é bas-
tante inferior ao corte de R$ 28,9
bilhões do Orçamento de 2021.
No primeiro Relatório de Avalia-
ção de Receitas e Despesas do ano
passado, foram vetados (definiti-
vamente cancelados) R$ 19,8 bi-

lhões em gastos e contingencia-
dos (bloqueados temporaria-
mente) R$ 9 bilhões. Nos quatro
meses seguintes, o valor bloquea-
do foi totalmente liberado.

De acordo com o relatório, a
estimativa de despesas com o
funcionalismo federal para este
ano foi revisada de R$ 336,102 bi-
lhões para R$ 338,551 bilhões, alta
de R$ 2,448 bilhões. A previsão de
gastos com subsídios, entre os
quais estão englobados o Plano
Safra, foi revisada de R$ 13,378 bi-
lhões para R$ 18,472 bilhões, au-
mento de R$ 5,094 bilhões.

Os aumentos em alguns gastos
foram compensados em parte pe-
la revisão de outras despesas, co-
mo o abono salarial e o seguro de-
semprego (-R$ 1,446 bilhão) e de-
mais despesas obrigatórias (-R$
2,105 bilhões). Mesmo assim, as
novas estimativas estourariam o
teto de gastos em R$ 1,722 bilhão,
o que justifica o bloqueio dos re-
cursos.

DÉFICIT PRIMÁRIO
Ao incluir R$ 23,838 bilhões

em créditos extraordinários para
o pagamento do Auxílio Brasil, as
estimativas de despesas subiram
R$ 32,705 bilhões em relação ao
Orçamento sancionado em janei-
ro. O impacto sobre as contas pú-
blicas só não será maior porque,
segundo o Ministério da Econo-
mia, as previsões de receitas bru-
tas saltaram R$ 87,492 bilhões,
mesmo com as desonerações
concedidas recentemente sobre
os combustíveis e os produtos in-
dustrializados.

Ao descontar as transferências
para os estados e os municípios,
as receitas líquidas aumentaram
em R$ 41,967 bilhões. Como as re-
ceitas aumentarão em ritmo
maior que as despesas, o relatório
reduziu a estimativa de déficit pri-
mário para este ano, de R$ 76,167
bilhões para R$ 66,906 bilhões.

O déficit primário representa o
resultado negativo das contas do
governo antes do pagamento dos
juros da dívida pública. As esti-
mativas oficiais estão bem mais
otimistas que o valor aprovado na
Lei de Diretrizes Orçamentárias

de 2022, que estipula uma meta
de déficit primário de R$ 170,474
bilhões para o Governo Central
(Tesouro Nacional, Previdência
Social e Banco Central).

RECEITAS
Em relação ao aumento das re-

ceitas, a maior parte do aumento
vem da melhoria do emprego e de
receitas não administradas, como
os royalties de petróleo. A estima-
tiva de arrecadação de tributos
administrados pela Receita Fede-
ral caiu R$ 3,293 bilhões em rela-
ção ao valor sancionado no Orça-
mento. Em contrapartida, a proje-
ção para as receitas com royalties
de petróleo e energia saltou R$
38,638 bilhões, beneficiada pelo
aumento do preço do petróleo
por causa da guerra entre Rússia e
Ucrânia.

As previsões de arrecadação lí-
quida da Previdência Social au-
mentaram em R$ 27,934 bilhões,
puxadas pela recuperação do em-
prego formal, cujos trabalhadores
contribuem para o Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS). 

CONTINGENCIAMENTO
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Trens são alvo de
vândalos que furtaram
10 km de cabos 

SUPERVIA

MARCELO
TOLEDO/FOLHAPRESS 

Cabos furtados, trens para-
dos, prejuízo financeiro. Ape-
nas nos dois primeiros meses
do ano, o sistema ferroviário
do Rio de Janeiro perdeu mais
de 10 quilômetros de cabos do
sistema, furtados por ladrões,
que resultaram em quase 500
viagens canceladas ou inter-
rompidas.

Na última semana, foram re-
gistradas 12 ocorrências de van-
dalismo no trecho de 270 quilô-
metros de trilhos operados pela
concessionária SuperVia.

Na quarta-feira passada, ca-
bos de sinalização do sistema
ferroviário do ramal Japeri fo-
ram furtados em dois pontos
(Olinda e Mesquita) e um equi-
pamento foi levado em Nova
Iguaçu, completando uma série
de furtos que começou no dia
anterior.

Apenas na última terça-fei-
ra, foram registradas nove
ocorrências, com arromba-
mentos de instalações opera-
cionais (Madureira, Cascadu-
ra e Oswaldo Cruz) e retirada

de cabos de sinalização (Mes-
quita, Nilópolis, Queimados,
Pavuna e Ramos).

Uma semana antes, foram
outros quatro casos, em três
ramais, que resultaram em
mais de cem metros de cabos
furtados.

Esses furtos ocorridos em
março nem entram no prejuízo
com o vandalismo calculado
pela SuperVia em R$ 440 mil
apenas nos dois primeiros me-
ses do ano, além de 491 viagens
terem sido canceladas ou inter-
rompidas.

No total, foram registradas
220 ocorrências de furtos de ca-
bos em janeiro e fevereiro,
268% mais que no primeiro bi-
mestre do ano passado. Na
pandemia, até mesmo álcool
em gel virou objeto de furtos
em série nas estações.

Os 270 quilômetros de con-
cessão do sistema ferroviário do
Rio passam por 12 municípios,
com 104 estações que cortam
112 comunidades. Cerca de 10
delas geram problemas com
tráfico e vandalismo. A Super-
Via é concessionária do sistema
desde 1998.

TJ RJ

Justiça nega suspeição de
juíza do caso Henry Borel
DOUGLAS CORRÊA/ABRASIL 

O
s desembargadores
da 7ª Câmara Crimi-
nal do Tribunal de

Justiça do Rio de Janeiro, decidi-
ram ontem, por unanimidade,
julgar improcedente a ação de
exceção de suspeição, apresen-
tada pela defesa do vereador
cassado Jairo Souza Santos Ju-
nior, o Dr. Jairinho, contra a juí-
za Elizabeth Machado Louro, da
2ª Vara Criminal da Capital. Ela
é responsável pela condução do
processo que apura a morte do
menino Henry Borel, de 4 anos,
ocorrida no dia 8 de março de
2021. Dr. Jairinho e a mãe de

Henry, Monique Medeiros, es-
tão presos acusados pelo crime.  

Os magistrados acompanha-
ram o voto do relator, desem-
bargador Joaquim Domingos de
Almeida Neto, que considerou
que a defesa do acusado, não
apresentou comprovação para
as alegações de suspeição apre-
sentadas.

“Nenhuma prova é produzi-
da sobre amizade ou inimizade
da magistrada por qualquer das
partes. Por igual não é feita pro-
va de sua atuação favorecendo o
interesse jurídico de qualquer
das partes. A análise do desen-
rolar do processo, trazido cons-
tantemente pela defesa ao co-

nhecimento desta corte em inú-
meros e repetitivos habeas cor-
pus, apontam até aqui o alhea-
mento da magistrada da iniciati-
va probatória”, escreveu o rela-
tor na decisão.

PERITO
Na mesma sessão, os desem-

bargadores da 7ª Câmara Crimi-
nal, acolheram o pedido da defe-
sa do Dr. Jairinho para que fos-
sem ouvidos o perito Leonardo
Huber Tauil e seus assistentes téc-
nicos, antes dos interrogatórios
de Dr. Jairinho e de sua ex-com-
panheira Monique Medeiros.

Na decisão, os magistrados
também acompanharam o voto

do relator, desembargador, que
descartou, contudo, a alegação
da defesa do acusado, de ter ha-
vido cerceamento da plenitude
defesa pelo juízo.

“Concedo parcialmente a or-
dem para determinar que se fa-
ça a oitiva em audiência do peri-
to Leonardo Tauil e dos assis-
tentes técnicos, com posterior
interrogatório dos dois acusa-
dos, facultado às defesas, caso
entendam necessário, prazo di-
latório de cinco dias entre os
dois atos”.

Esta é a terceira vez que a Jus-
tiça nega habeas corpus em fa-
vor do Dr. Jairinho, dois deles
apenas este mês.

Governo do Estado apresenta 
projeto para a expansão da Via Light

O Governo do Estado apre-
sentou em audiência pública
ontem, o projeto de ampliação
da Via Light, na Baixada Flumi-
nense, entre a Rodovia Presi-
dente Dutra, no acesso a Quei-
mados, e a Avenida Roberto Sil-
veira, em Nova Iguaçu. Com ex-
tensão de mais de 12 km, a estra-
da ficará pronta em 24 meses,
após início das obras. A expan-
são vai beneficiar um milhão de
pessoas. 

A obra, uma das mais impor-
tantes do PactoRJ, vai custar R$
730 milhões. A expansão vai li-
gar Nova Iguaçu diretamente à
Via Dutra e a Queimados. Serão
construídos sete viadutos e seis
passarelas, além do remaneja-

mento de 23 torres de alta ten-
são da Light. A expansão da Via
Light é esperada pela população
desde 2010. 

“Além de ser uma alternativa
para o trânsito na Baixada Flu-
minense, a extensão da Via Light
vai possibilitar o desenvolvi-
mento social e econômico da re-
gião. A obra será possível por
meio do PactoRJ, pacote de in-
vestimentos que receberá apor-
te de R$ 17 bilhões do Governo
do Estado em três anos para me-
lhorias em diversas áreas, como
infraestrutura, desenvolvimento
social, saúde, educação, segu-
rança e desenvolvimento eco-
nômico”, afirmou o governador
Cláudio Castro.

Dentre as melhorias propos-
tas está a geração de 20 mil em-
pregos, a criação de um polo de
desenvolvimento socioeconô-
mico e aumento da arrecadação
para os municípios. A expansão
vai gerar resultados positivos
nas áreas de mobilidade, rees-
truturação urbana, moradia, en-
tre outros.

“Trata-se de uma obra discu-
tida há muitos anos. Não tenho
dúvida de que uma obra deste
tamanho é o que a Baixada Flu-
minense precisa para se tornar
um polo de desenvolvimento
econômico”, diz Max Lemos, se-
cretário de Estado de Obras e In-
fraestrutura (Seinfra). 

O projeto prevê a criação de

duas faixas para cada sentido e
uma faixa central exclusiva para
transporte público, além de já
prever uma futura ligação direta
ao Distrito Industrial de Quei-
mados. 

“Esta é uma obra importan-
te para a mobilidade da Baixa-
da Fluminense. Vamos conec-
tar a Zona Norte do Rio até
Queimados e Nova Iguaçu, e
não tenho dúvidas de que vai
funcionar. Cabe agora às pre-
feituras dar vitalidade e alavan-
car oportunidades de negócios
nos vazios que surgirão com
esta conexão que a expansão
vai permitir”, analisa Vicente
Loureiro, conselheiro da Age-
transp.

BAIXADA

Nota
POLÍCIA IDENTIFICA CORPOS DE QUATRO 
VÍTIMAS DO TEMPORAL DE PETRÓPOLIS

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que identificou
quatro dos cinco corpos que chegaram ao Posto Regional de
Polícia Técnica e Científica (PRPTC) de Petrópolis. Há suspeitas
de que o quinto corpo seja de uma vítima das chuvas do mês
de fevereiro. A identificação ainda não foi possível por causa
do avançado estágio de decomposição. A polícia acrescentou
que o exame papiloscópico foi realizado e, caso não seja
possível a identificação por meio das impressões papilares,
será feita a coleta de material genético para confronto de DNA
com familiares de desaparecidos. Até o fim da manhã desta
terça-feira havia informação de que o temporal de domingo
tinha provocado cinco mortes. 

OUTONO: Aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã Tarde Noite
05:46 18:29

22º32º 85%
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Deltan é condenado 
a indenizar Lula por
caso do PowerPoint

ATAQUES À HONRA

JOSÉ MARQUES E MARCELO
ROCHA/FOLHAPRESS

A Quarta Turma do STJ (Su-
perior Tribunal de Justiça) de-
cidiu ontem que o ex-procura-
dor da República Deltan Dal-
lagnol deve pagar indenização
de R$ 75 mil por danos morais
ao ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva por "ataques à
honra" na entrevista na qual
divulgou a denúncia do tríplex
em Guarujá (SP).

Essa entrevista ficou co-
nhecida pela apresentação de
PowerPoint reproduzida em
um painel. Foram 4 votos a 1 a
favor da condenação do ex-
procurador. Cabe recurso.

Para os ministros, Deltan
usou expressões que não cons-
tavam na denúncia e tinham
como objetivo ferir a imagem
do ex-presidente. À época,
Deltan afirmou que Lula era "o
grande general" do esquema
da Petrobras e que comandou
uma "propinocracia".

Na ação que chegou ao STJ,
a defesa de Lula afirmava que
a entrevista coletiva de Deltan
"se transformou em um depri-
mente espetáculo de ataque à
honra à imagem e à reputa-
ção" do ex-presidente.

Eles pediram R$ 1 milhão
em danos morais pela realiza-
ção da entrevista de setembro
de 2016 na qual ele explicou a
denúncia da Operação Lava
Jato contra Lula pelo caso do
tríplex em Guarujá (SP), que
mais tarde levou o ex-presi-
dente a ser condenado e preso.

Os magistrados, após dis-
cussão, fixaram essa indeniza-
ção em R$ 75 mil. Corrigido
desde o mês em que a entre-
vista foi concedida, o valor fi-
nal será superior a R$ 100 mil.

O relator do caso, ministro
Luis Felipe Salomão, votou
contra Deltan e disse que o en-
tão procurador usou na coleti-
va "expressões e qualificações
desabonadoras da honra, da
imagem" e, no seu entendi-
mento, "não técnicas como
aquelas apresentadas na de-
núncia".

Segundo ele, no Power-
Point, Deltan usou termos que
"afastavam-se da nomenclatu-
ra típica do direito penal e do
direito processual penal".

"A precisão, certeza, densi-
dade e coerência que se exige
da denúncia impõe-se igual-
mente ao ato de divulgar a de-
núncia", afirmou Salomão. De
acordo com o ministro, houve
espetacularização na divulga-
ção da denúncia, que não con-
diz com a apresentação da pe-
ça formal de acusação.

Os ministros Marco Buzzi,
Antônio Carlos Ferreira e Raul
Araújo seguiram o voto de Sa-
lomão. Já a ministra Isabel
Gallotti discordou.

Para ela, a ação devia ser
extinta sem a análise do caso.
Sem julgar se os termos usa-
dos na entrevista foram corre-
tos ou não, ela entendeu que
Deltan Dallagnol seguiu uma
recomendação feita à época a
membros do Ministério Públi-
co: a de que se convocasse en-
trevista coletiva para prestar
conta dos atos.

A ministra entendeu que,
nesse caso, a defesa de Lula
deveria questionar a conduta
do então procurador em uma
ação contra a União.

De acordo com o advogado
Cristiano Zanin Martins, que
defende Lula, o então procu-
rador da República cometeu
abuso de autoridade.

"Referida apresentação foi
marcada por adjetivações ne-
gativas totalmente incompatí-
veis com a garantia constitu-
cional da presunção da ino-
cência, com a dignidade da
pessoa humana e com o devi-
do processo legal, com o claro
objetivo de estigmatizar o au-
tor", diz a defesa em seu pedi-
do à Justiça.

Segundo Zanin, a intenção
da coletiva foi desconstruir a
"imagem positiva perante a po-
pulação como decorrência de
mais de 40 anos de atuação na
vida pública de forma honesta
e com enorme dedicação".

Deltan Dallagnol, diz Zanin,
"fez até mesmo uso de um Po-
werPoint com diversas flechas
apontando para o nome do au-
tor, colocando no centro do
documento, transmitido ao
público em geral, sobretudo ao
leigo, a falsa impressão de que
este último teria sido condena-
do pela Justiça pela prática dos
crimes que estavam sendo im-
putados naquele momento".

EDUCAÇÃO

Oposição vê crimes de Milton
Ribeiro e pressiona PGR
MARIANNA
HOLANDA/FOLHAPRESS

P
arlamentares críticos ao
governo do presidente
Jair Bolsonaro (PL) afir-

mam que vão tentar aprovar a
convocação do ministro Milton
Ribeiro (Educação) para que ele
explique ao Congresso a atua-
ção na pasta de pastores sem
vínculo com a administração
pública.

O jornal Folha de S.Paulo re-
velou na noite de segunda-feira
passada um áudio do ministro
em que ele afirma que o governo
prioriza prefeituras cujos pedi-
dos de liberação de verba foram
negociados por dois pastores
que não têm cargo e atuam em
um esquema informal de obten-
ção de verbas do MEC (Ministé-
rio da Educação).

Segundo Milton Ribeiro, ele
faz isso para atender a uma soli-
citação do presidente Bolsonaro.

A bancada do PSOL na Câ-
mara afirmou que irá protocolar
representação no Tribunal de
Contas da União e no Ministério
Público Federal contra Bolsona-
ro, Ribeiro e os pastores Gilmar
Santos e Arilton Moura

"A troco de que esses dois pas-
tores, que não têm cargo no go-
verno federal e não ocupam fun-
ção pública, estariam legitima-
dos pelo presidente Bolsonaro
como interlocutores de prefeitos
junto ao gabinete do ministro da
Educação, que também é chefia-
do por um pastor?", afirmou, em
nota, a deputada Samia Bomfim
(SP), líder da bancada.

"Estamos protocolando re-
presentações para apurar indí-
cios de crimes de responsabili-

dade e improbidade administra-
tiva", completou a deputada.

O deputado Ivan Valente
(PSOL-SP) relembrou a denún-
cia da PGR (Procuradoria-Geral
da República) contra o ministro
por homofobia e disse: "Para ele
normal e não atrapalha é come-
ter crime de responsabilidade e
tráfico de influência no MEC pa-
ra favorecer amigos pastores do
Bolsonaro".

Deputada federal com atua-
ção na área de educação, Tabata
Amaral (PSB-SP) afirmou nas
redes sociais que a pasta abriga
corrupção, improbidade e tráfi-
co de influências.

"O MEC mais incompetente
da história é também antro de
corrupção, improbidade admi-
nistrativa e tráfico de influên-
cias. São escandalosos os áudios
em que o próprio ministro mos-
tra que o objetivo dele nunca foi
a educação. Vamos cobrar pro-
vidências do PGR. Mais um mi-
nistro vai cair!"

A parlamentar, o também de-
putado Felipe Rigoni (União
Brasil-ES), o senador Alessandro
Vieira (PSDB-SE) e o secretário
municipal de Educação do Rio
de Janeiro, Renan Ferreirinha,
entraram com representação na
PGR na tarde desta terça-feira
contra o ministro Ribeiro, por
improbidade administrativa.

O senador Fabiano Contarato
(PT-ES) também apresentou
notícia crime ao Supremo Tri-
bunal Federal contra o ministro
da Educação, "por eventual in-
fração penal" e também pede a
abertura de inquérito por parte
da PGR e a eventual instauração
de ação civil pública.

Já Fábio Trad (PSD-MS) disse

ser urgente a convocação do mi-
nistro para explicar o teor das
gravações em que "confessa a
promíscua relação entre inte-
resses privados e recursos públi-
cos em sua pasta".

O parlamentar, que é forma-
do em direito, disse ainda que o
favorecimento de interesses pri-
vados constitui crime de advoca-
cia administrativa (patrocinar,
direta ou indiretamente, interes-
se privado perante a administra-
ção pública, valendo-se da qua-
lidade de funcionário público).

"Todo respeito aos brasileiros
de fé! Nenhum com quem lucra
com a fé alheia!", escreveu o ex-
candidato à Presidência Gui-
lherme Boulos (PSOL).

O deputado federal Ricardo
Silva (PSB-SP) foi outro que pro-
tocolou um requerimento de
convocação do ministro. O depu-
tado petista Bohn Gass (RS) disse
que acionaria a liderança do par-
tido e da minoria na Câmara para
investigar o episódio. "Bolsonaro
transforma o MEC num balcão de
negócios de pastores."

O também petista Alencar
Santana (SP), líder da minoria
na Câmara, anunciou ingresso
de queixa-crime contra Bolso-
naro e Milton Ribeiro no STF
(Supremo Tribunal Federal).

Na reunião dentro do MEC,
cuja gravação foi obtida pela Fo-
lha de S.Paulo, Ribeiro falava so-
bre orçamento da pasta, cortes
de recursos da educação e libe-
ração de dinheiro para essas
obras na presença de prefeitos,
lideranças do FNDE (Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da
Educação) e dos pastores Gil-
mar e Arilton.

Os recursos são geridos pelo

FNDE, órgão do MEC controla-
do por políticos do centrão, blo-
co que político que dá sustenta-
ção ao presidente Bolsonaro
desde que ele se viu ameaçado
por uma série de pedidos de im-
peachment e recorreu a esse
apoio em troca de cargos e re-
passes de verbas federais.

"A minha prioridade é aten-
der primeiro os municípios que
mais precisam e, em segundo,
atender a todos os que são ami-
gos do pastor Gilmar", diz o mi-
nistro na conversa.

Milton Ribeiro também indi-
ca haver uma contrapartida à li-
beração de recursos da pasta.
"Então o apoio que a gente pede
não é segredo, isso pode ser
[inaudível] é apoio sobre cons-
trução das igrejas".

Na gravação, ele não dá deta-
lhes de como esse apoio se con-
cretizaria.

Questionados, MEC, FNDE e
a Presidência não responderam.
Gilmar Santos e Arilton Moura
foram procurados, mas também
não se manifestaram.

Os dois pastores têm proxi-
midade com Bolsonaro desde o
primeiro ano do governo. Em 18
de outubro de 2019, participa-
ram de evento no Palácio do
Planalto com o presidente e mi-
nistros.

Em 10 de fevereiro do ano
passado, por exemplo, estive-
ram ao lado de Ribeiro e tam-
bém do presidente Bolsonaro
em evento no MEC com 23 pre-
feitos -os nomes dos pastores
não aparecem na agenda oficial.

A atuação dos pastores no
ministério foi revelada na sema-
na passada pelo jornal O Estado
de S. Paulo.

MP pede condenação de Bolsonaro
por manter funcionária fantasma

O Ministério Público Federal
apresentou à Justiça uma ação de
improbidade administrativa con-
tra o presidente Jair Bolsonaro
(PL) e a ex-secretária parlamentar
da Câmara dos Deputados Wal-
derice Santos da Conceição, co-
nhecida como "Wal do Açaí".

Os procuradores pedem a con-
denação dos dois por improbida-
de e solicita o ressarcimento dos
recursos públicos indevidamente
desviados.

As suspeitas sobre Wal surgi-
ram em 2018 em reportagem do
jornal Folha de S.Paulo.

Em janeiro daquele ano, o jor-
nal revelou que a ex-assessora
trabalhava em um comércio de
açaí na mesma rua onde fica a ca-
sa de veraneio de Bolsonaro, à
época deputado federal, na pe-
quena Vila Histórica de Mambu-
caba, em Angra dos Reis.

Segundo moradores da região,

Wal também prestava serviços
particulares na casa de Bolsona-
ro. De acordo com moradores da
região ouvidos à época, o marido
dela, Edenilson, era caseiro do
presidente.

Na ocasião, Bolsonaro não
soube detalhar serviços prestados
pela assessora na cidade. Depois,
ele afirmou que ela trabalhava na
loja de açaí porque Wal estava de
férias na data em que os repórte-
res estiveram na vila.

Em agosto de 2018, em horário
de expediente, a reportagem vol-
tou ao estabelecimento e encon-
trou Wal, com quem comprou um
açaí e um suco de cupuaçu. Nesse
mesmo dia, ela pediu demissão
do cargo.

Desde a primeira reportagem
da Folha de S.Paulo, Bolsonaro
deu diferentes e conflitantes ver-
sões sobre a assessora para tentar
negar irregularidades, todas elas

não condizentes com a realidade.
Wal foi servidora da Câmara

no gabinete de Bolsonaro de
2003 a 2018, quando foi exone-
rada após reportagem mostrar
sua atuação como funcionária
fantasma.

A investigação do MPF confir-
mou a apuração da Folha de
S.Paulo de que Wal não exercia
nenhuma função relacionada ao
cargo e, no período em que rece-
bia da Câmara, ela e seu marido
Edenilson Garcia prestavam ser-
viços particulares a Bolsonaro.

Segundo os procuradores, en-
tre esses serviços prestados estava
o cuidado com a casa e com os ca-
chorros de Bolsonaro na Vila His-
tórica de Mambucaba.

A investigação também reve-
lou que as movimentações finan-
ceiras de Wal do Açaí seguem o
padrão de outros funcionários de
gabinetes de familiares do presi-

dente investigados pelo esquema
de "rachadinha".

"A análise das contas bancá-
rias de Walderice revelou, ainda,
uma movimentação atípica, já
que 83,77% da remuneração re-
cebida nesse período foi sacada
em espécie, sendo que, em al-
guns anos, esses percentuais de
saques superaram 95% dos ren-
dimentos recebidos", diz o Mi-
nistério Público.

O volume do salário sacado na
boca do caixa foi considerado um
indício de envolvimento em es-
quema da "rachadinha" na inves-
tigação conduzida pelo Ministé-
rio Público do Rio de Janeiro na
apuração contra o senador Flávio
Bolsonaro (PL-RJ).

Ex-funcionários do senador
que sacavam grande parte do sa-
lário foram alvos de mandados de
busca e apreensão no curso da in-
vestigação. 

WAL DO AÇAÍ

Anistia a partidos que
descumpriram cota
avança na Câmara

MULHER E NEGRO

DANIELLE BRANT E RANIER
BRAGON/FOLHAPRESS

Comissão especial da Câ-
mara dos Deputados aprovou
ontem o texto-base da PEC
(proposta de emenda à Consti-
tuição) que dá uma ampla
anistia a partidos que nas últi-
mas eleições descumpriram as
regras de direcionamento mí-
nimo de verbas públicas para
mulheres e negros.

O texto principal da PEC,
que trata da participação femi-
nina na política, foi aprovado
por 19 a 2. A votação de suges-
tões de modificação da pro-
posta ficou para hoje.

O parecer havia sido lido
pela relatora, a deputada Mar-
garete Coelho (PP-PI), na últi-
ma terça-feira, mas a votação
foi adiada por pedido de vista.
Depois da votação dos desta-
ques, a proposta, já aprovada
pelo Senado, pode seguir para
o plenário da Câmara.

Se não houver alteração em
relação à proposta do Senado,
segue para promulgação –por

ser tratar de PEC, a proposta
entra em vigor imediatamente,
não cabendo sanção ou veto
presidencial.

Pelo texto, ficam livres de
punição partidos que não apli-
caram ao menos 5% do fundo
partidário em programas de
incentivo às mulheres ou que
não direcionaram o dinheiro
do fundo eleitoral de forma
proporcional às candidaturas
de negros e de mulheres.

De acordo com o texto, não
serão aplicadas sanções de
qualquer natureza aos parti-
dos que descumpriram as nor-
mas nas eleições passadas, in-
clusive devolução de recursos,
multa ou suspensão do fundo
partidário.

Conforme o jornal Folha de
S.Paulo mostrou, em 2020 a
maioria dos partidos descum-
priu a determinação da Justiça
de dar tratamento igualitário
(ou proporcional) a homens e
mulheres, negros e brancos, na
distribuição de suas verbas e
do tempo de propaganda elei-
toral.

Lula diz que, se eleito, vai
abrasileirar preço da gasolina 

O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) afirmou on-
tem que Geraldo Alckmin é um
adversário, mas que o fato não
impossibilita uma aliança políti-
ca. Alckmin é cotado para ser o
vice de Lula nas eleições presi-
denciais de 2022.

Durante entrevista para a Rá-
dio Som Maior, de Criciúma,
Lula repetiu que, se eleito, vai
"abrasileirar" o preço da gasoli-
na e criticou a importação de
fertilizantes, o que, segundo ele,
demonstra a "subserviência" do
governo Jair Bolsonaro (PL).

Lula ressaltou que o Brasil é

o terceiro maior produtor de
alimentos do mundo e que não
deveria importar fertilizantes
para produzir. "Poderíamos ser
autossuficientes, mas fecha-
ram as fábricas que a gente ti-
nha. É uma irresponsabilidade
total".

"É triste você ter um governo
que não pensa na soberania na-
cional, que só trabalha pensan-
do na subserviência, na depen-
dência. Isso não faz uma nação
ser grande."

O ex-presidente Lula afirmou
ontem que não há motivo para
que o preço combustível seja

atrelado ao dólar. É a terceira
vez que ele diz que, se eleito, vai
"abrasileirar" o preço dos com-
bustíveis.

"O preço dos combustíveis
tem que ser nacionalizado. Não
existe razão para o preço dolari-
zado. Depois do pré-sal, o Brasil
se tornou autossuficiente, mas
agora abriu mão de sua sobera-
nia, estão destruindo a Petro-
bras", disse Lula.

A atual política de preços da
Petrobras segue o valor do barril
no mercado internacional. Por
isso, oscilações no exterior aca-
bam tendo impacto para o con-

sumidor brasileiro.
No começo deste ano, o pre-

ço do petróleo atingiu a máxima
em sete anos, impulsionado por
perturbações na oferta, tensões
geopolíticas e aumento da de-
manda.

Críticos da paridade interna-
cional alegam que ela aumenta
o lucro dos acionistas às custas
do consumidor, que no fim paga
pela alta do dólar e do petróleo.
Defensores da política afirmam
que essa é a melhor maneira de
atrair investimentos, garantir o
abastecimento e estimular a
concorrência.

ENTREVISTA

Quarta-feira, 23 de março de 2022

País
5

Tels.: (21)

3556-3030
96865-1628







Justiça libera desfile de
crianças entre 6 e 11
anos no Sambódromo

CARNAVAL

MÔNICA
BERGAMO/FOLHAPRESS

O Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo (TJSP) libe-
rou a participação de crianças
entre 6 e 11 anos nos desfiles e
ensaios de carnaval no Sam-
bódromo do Anhembi, na ca-
pital paulista.

Em despacho publicado na
segunda-feira passada, a juíza
Maria de Fatima Pereira da
Costa e Silva voltou atrás na
decisão de janeiro deste ano. A
magistrada havia vetado a
participação de crianças me-
nores de 12 anos devido ao
avanço da Ômicron e também

sob a justificativa de que os
pequenos não estariam imu-
nizados a tempo do evento.

Com o avanço do calendário
de imunização, a magistrada
decidiu que, desde que vacina-
das com o ciclo completo, "não
há óbice para participação" das
crianças nesta faixa etária.

Em 8 de março, o estado de
SP alcançou a marca de 70%
da população de 5 a 11 anos
vacinada com a primeira dose
da vacina contra a Covid-19.
Foram aplicadas 3,6 milhões
de doses.

A parcela de pequenos com
a segunda dose chegou a
19,5%.

NOVA GUERRA FRIA

IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

Q
uase um mês após a
invasão russa da
Ucrânia, a guerra di-

plomática entre o Kremlin e os
EUA subiu vários degraus às
vésperas do encontro dos líde-
res da Otan, a aliança militar
ocidental, amanhã.

Depois de ter sido acusado de
preparar ataques hacker contra
empresas americanas e de tra-
mar o uso de armas químicas
contra alvos ucranianos pelo
presidente Joe Biden, o governo
russo disse que a Casa Branca
adota o "banditismo" nas rela-
ções internacionais.

Biden fez as acusações em tom
acima do usual por serem trata-
das como certezas, não especula-
ções, na noite de segunda-feira
passada. Ontem, veio a reação.
"Diferentemente de muitos paí-
ses ocidentais, incluindo os EUA,
a Rússia não se envolve com ban-
ditismo no nível estatal", afirmou
o porta-voz Dmitri Peskov.

O caso das armas de destrui-
ção em massa tem ganhado cor-
po. A Rússia acusa os EUA de
montar uma rede de laborató-
rios para estudar agentes bioló-
gicos na Ucrânia, sem provas. Já
a Casa Branca e a Otan afirmam
que isso é uma desculpa dos
russos para usar armamentos,
químicos no caso, na guerra.

Esse cenário ocorreria, espe-
culam analistas ocidentais, de-
vido à percebida dificuldade de
Putin em vencer a guerra com
rapidez. A este ponto, a ofensiva
generalizada está parada em
volta de algumas cidades princi-
pais, como a capital, Kiev, em-
bora mantenha a iniciativa em
pontos como o sul do país.

Para o Instituto de Estudos da
Guerra, ONG de Washington, os
russos já estão inclusive assumin-
do posições defensivas em alguns
locais, o que sugere a vontade de
tentar ganhar a guerra pelo atrito,

destruindo as forças numerica-
mente inferiores de Kiev.

Nesse cenário, especula-se o
uso de uma arma química ou
mesmo de uma bomba nuclear
tática, de baixa potência, para
subjugar a Ucrânia. Membros
orientais da Otan, como a Polô-
nia, dizem que isso seria inaceitá-
vel e obrigaria uma intervenção.

Até aqui, a aliança só está for-
necendo armas e dinheiro a
Kiev. Pedidos para fechamento
do espaço aéreo ou de envio de
caças foram negados, sob a ale-
gação de que isso seria visto co-
mo uma declaração de guerra
aos russos, o que poderia evoluir
para um conflito mundial entre
potências nucleares.

Em Washington, por outro la-
do, altos funcionários do Depar-
tamento de Defesa relativizaram
a repórteres a fala de Biden, di-
zendo que o risco do uso de ar-
mas químicas não era iminente.
Na segunda, o governo russo
chamou o embaixador america-
no em Moscou para lhe dizer
que as relações dos dois países
estavam à beira do colapso após
o presidente ter chamado Putin
de criminoso de guerra.

Seja como for, a pressão in-
terna na Otan está grande. Com

os alertas de Biden, é possível
antever que a reunião de ama-
nhã em Bruxelas, à qual ele vai
comparecer pessoalmente, de-
verá ser palco de uma ameaça
mais clara ao Kremlin, tentando
delimitar as ações de Putin. É in-
certo que isso funcione.

Também nesta terça, Peskov
foi pessimista acerca do anda-
mento das negociações com
Kiev, dizendo que a Ucrânia
precisa ser "mas ativa e substan-
tiva" nas conversas.

Os tremores secundários da
crise seguem por todo o mundo.
No evento empresarial em que
alertou sobre o risco de guerra
cibernética e química, Biden ad-
mitiu que a aliada Índia está re-
ticente em agir contra o Krem-
lin. EUA, Índia, Austrália e Japão
compõem a aliança Quad, que
visa conter a expansão chinesa
no Indo-Pacífico. Há duas se-
manas, o grupo se reuniu e ad-
vertiu Pequim de que não olhas-
se para a ilha autônoma de Tai-
wan da mesma forma que Putin
olhou para a Ucrânia.

A reincorporação de Taiwan,
pacificamente ou à força, é parte
da política de Estado chinesa. E
o governo de Xi Jinping é o
maior aliado da Rússia, embora

tenha adotado cautela máxima
na crise, buscando auferir os
louros de uma solução pacífica.

Biden disse que a resposta do
Quad incluiu Japão e Austrália
como "bastante fortes" em rela-
ção a Putin, enquanto a Índia
"está algo instável" -Nova Déli
não condenou a guerra. Os in-
dianos são os maiores clientes
de armas russas no mundo, fi-
cando com 28% das exportações
de Moscou no setor de 2017 a
2021, mantendo assim o discur-
so de independência.

Só que a aliança com os EUA
está afunilando as coisas, por-
que a Índia tem contenciosos
fronteiriços e econômicos com a
China. A saída americana do
Afeganistão também explicitou
o balé regional, já que o Paquis-
tão é o maior aliado de Pequim
na Ásia e tem fortes interesses
no renovado regime do Talibã.

Por fim, o Japão criticou a
Rússia por ter deixado as nego-
ciações de paz, que se arrastam
desde o fim da Segunda Guerra,
acerca do status das disputadas
ilhas Curilas, em parte tomadas
pelos soviéticos. O Kremlin diz
que a adoção de sanções oci-
dentais pelos japoneses impede
a continuidade das conversas.

Governador promete 
elevar em 50% escolas 
de tempo integral

EDUCAÇÃO

LAURA MATTOS/FOLHAPRESS

O governador de São Paulo,
João Doria (PSDB), e seu secre-
tário de educação, Rossieli Soa-
res, anunciaram ontem um pla-
no de expansão de quase 50%
no número de escolas em tem-
po integral do estado, das
atuais 2.050 para 3.000 até 2023.

O número de municípios
contemplados com colégios
nesse formato, segundo o go-
verno, também irá aumentar,
dos 464 de hoje para 494, o que
representa 76,5% do total.

A previsão é de que seja im-
plementado o ensino integral
em cem unidades ainda neste
ano, no segundo semestre, e
em outras 850 até o final de
2023. A dez dias de deixar o
cargo para concorrer à presi-
dência da República, Doria irá
alardear o crescimento da
educação integral em seu go-
verno. Em 2018, ano anterior
ao do início de sua gestão, o
sistema integral estava presen-
te em 364 escolas, segundo a
secretaria de Educação.

O investimento em escolas
integrais é uma determinação
do Plano Nacional de Educa-
ção, um documento do Minis-
tério da Educação que estipu-
lou diretrizes e estratégias para
a política educacional no país,
de 2014 a 2024. Entre as metas
está a de que 25% dos alunos
estejam matriculados em ensi-
no integral até 2024. Segundo a
secretaria de Educação de São
Paulo, atualmente, com as
2.050 escolas, já há 838 mil es-
tudantes em tempo integral, o
que representa 27% do total.
Com as 3.000 unidades, o nú-
mero de vagas oferecidas pas-
sará para 1,4 milhão.

O ensino integral, que é
uma tendência em países de-
senvolvidos, ganhou relevân-
cia no Brasil com a aprovação
da Base Nacional Comum Cur-
ricular (BNCC), um documen-
to com diretrizes pedagógicas
elaborado entre 2015 e 2018
pelo Ministério da Educação,
por governos estaduais, muni-
cipais e representantes da so-
ciedade civil. A BNCC determi-
na não só os conteúdos obriga-
tórios para cada ano escolar
como o desenvolvimento de
habilidades socioemocionais,
como empatia, resiliência,
pensamento crítico e capaci-
dade de se comunicar. Diante
dessa ampliação do papel das
escolas, surge, por consequên-
cia, a necessidade de se ter
mais tempo com o aluno.

O programa de ensino inte-
gral de São Paulo, segundo o go-
verno, prevê práticas que envol-
vam conceitos que são tendên-
cias da educação, como o prota-
gonismo do estudante, o desen-
volvimento da autonomia e da
liderança, além da orientação
para os estudos e para que os
alunos sejam capazes de elabo-
rar um projeto de vida.

Se o ensino integral era es-
tratégico em razão dessas no-
vas exigências da educação,
com a pandemia, a implemen-
tação do sistema passou a ser
ainda mais urgente para espe-
cialistas.

Tendo em vista os prejuízos
que o fechamento das escolas
causou ao aprendizado e à saú-
de mental dos estudantes, a
ampliação do tempo nas esco-
las é considerada uma saída pa-
ra recuperação dos conteúdos e
dos danos socioemocionais.

Depois do período de fecha-
mento das escolas e das aulas
apenas para uma parcela dos
estudantes, neste ano, com a
retomada presencial mais efeti-
va, 973 novas escolas paulistas
ingressaram no programa inte-
gral. Segundo a secretaria, há
264 escolas integrais no funda-
mental 1 (1° ao 5°ano), o que re-
presenta 18% do total, e 1.587
no fundamental 2 (6° ao 9°ano),
ou 42,6%. No ensino médio, são
1.576 colégios (43,1%).

Há dois formatos de progra-
ma integral. Em um deles os
estudantes permanecem du-
rante nove horas na escola, das
7h às 16h. No outro, são sete
horas diárias, e os colégios po-
dem se dividir em dois turnos,
das 7h às 14h, e das 14h15 às
21h15.

De acordo com a secretaria,
para a adesão, as escolas de-
vem manifestar interesse à Di-
retoria de Ensino de sua re-
gião. A partir daí, os critérios
para a seleção levarão em con-
ta critérios técnicos como a es-
trutura da escola e a vulnerabi-
lidade da comunidade.

EVENTO
Sem citar sua pré-candida-

tura à Presidência da Repúbli-
ca, Doria sugeriu que Rossieli
será seu escolhido para o Mi-
nistério da Educação caso ele
ganhe o pleito. Na pesquisa
Datafolha mais recente, de de-
zembro, o tucano oscila entre
3% e 4% das intenções de voto.

"E agora Rossieli, que du-
rante dois anos foi um brilhan-
te ministro da Educação no go-
verno Temer, poderá num fu-
turo próximo quem sabe voltar
a ser ministro e fazer aquilo
que teve que interromper pelo
curto tempo em que foi minis-
tro", disse o tucano.

No momento em que o ex-
governador Geraldo Alckmin
ensaia uma aproximação com
Lula, Doria comparou o de-
sempenho de sua gestão na ex-
pansão do PEI com o de seus
antecessores no Palácio dos
Bandeirantes. "Foram 16 anos
para fazer 364 escolas de tem-
po integral. O desafio dado ao
Rossieli, que ele não só aceitou
como aumentou, era fazer cin-
co vezes mais. Ele fez seis."

Doria afirmou ainda que
São Paulo assumiu a liderança
do Ideb (Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica).

Navalni é condenado em novo
julgamento e pode pegar 13 anos 
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

O mais conhecido opositor do
governo Vladimir Putin (foto),
Alexei Navalni, foi considerado
culpado em um novo julgamento
ontem em Moscou. Ele pode pe-
gar mais 13 anos de cadeia -já ser-
ve uma sentença de dois anos e
meio desde 2021.

Navalni, 45, foi condenado pe-
la acusação de fraude e desrespei-
to à Justiça. O primeiro crime teria
ocorrido, segundo a Procuradoria
russa, ao longo de anos em que
sua Fundação Anticorrupção re-
cebeu doações para fazer projetos
de denúncia de malfeitos de polí-
ticos e organizar protestos contra
o Kremlin.

Segundo os procuradores, Na-
valni embolsou US$ 4,7 milhões
(R$ 23,2 milhões) no processo. O
valor foi reduzido, ao longo do jul-
gamento, para apenas 2,7 mi-
lhões de rublos (R$ 128 mil), mas
apenas a definição da sentença
dirá qual foi o entendimento da
juíza Margarita Kotova.

Ela também considerou o ati-
vista culpado por desrespeito à
corte por seu comportamento du-
rante o julgamento. Ele ocorreu
dentro de uma corte improvisada
na própria colônia penal em que
Navalni cumpre sua pena, em
Pokrov, 100 km a leste de Moscou.

Navalni foi preso em janeiro
do ano passado, quando voltava
de tratamento médico na Alema-
nha devido ao envenenamento
que sofrera em agosto de 2020 na
Sibéria. Ele acusou o FSB (Serviço
Federal de Segurança, principal
sucessor da KGB) e Vladimir Pu-
tin pelo crime. O presidente fez
graça, dizendo que se a agência

quisesse matá-lo, o teria feito.
Ao chegar à Rússia, ele teve seu

avião desviado para outro aero-
porto de Moscou e foi preso ao
desembarcar. O motivo alegado é
de que ele, tendo deixado o país
em coma, havia violado a liberda-
de condicional da sentença sus-
pensa de um outro julgamento,
que Navalni também diz ser me-
ramente perseguição política.

Assim, ele foi preso e levado
para longe da capital. Fez greve de
fome e, segundo aliados, quase
morreu. Agora, sua porta-voz, Ki-
ra Iarmich, disse no Twitter que a
nova sentença "não é sobre a li-
berdade de Navalni, mas sobre
sua vida".

"Eu não vou renunciar às mi-
nhas palavras e a meus atos", es-
creveu Navalni no dia 15 na sua
conta no Telegram. O Fundo An-
ticorrupção, que sempre fez se-
gredo sobre seu financiamento,
foi declarado "entidade extremis-
ta" e fechado pelas autoridades
russas no ano passado.

A condenação, cujos termos fi-
nais deverão ser divulgados ainda

nesta terça, ocorre em meio à on-
da de repressão interna na Rússia
devido à guerra na Ucrânia. Ela
tem de ser chamada de "operação
militar especial" pela mídia, e
qualquer pessoa pode pegar até
15 anos de cadeia se for conside-
rada responsável por disseminar
fake news sobre a ação ou sobre
as Forças Armadas.

Isso tornou o trabalho da im-
prensa, que já era tolhido, quase
impossível. Meios independentes
como a TV Chuva e a rádio Eco de
Moscou fecharam as portas, e o
último jornal de linha editorial li-
vre, o Novaia Gazeta, parou de
publicar notícias sobre a guerra
em protesto.

Jornalistas e ativistas deixaram
o país, naquilo que Putin chamou
de "purificação natural". Para ele,
todos os que se opõem ao conflito
são "traidores".

Navalni surgiu na cena política
russa em 2012, nos protestos de
classe média que pela primeira
vez questionaram o poder de Pu-
tin, então reeleito para um tercei-
ro mandato. Foi candidato a pre-

feito de Moscou, com boa vota-
ção, e em 2017 começou a liderar
atos gigantescos em todo o país,
organizados de forma dispersa,
pela internet.

Tentou transformar o ativismo
em prática eleitoral, defendendo
candidatos de qualquer partido
que não fosse o de sustentação do
Kremlin, o Rússia Unida. Obteve
alguns sucessos locais e tentou
viabilizar sua candidatura a presi-
dente, em 2018, mas foi impedido
pela Justiça justamente por ter a
condenação anterior.

A repressão que se abateu so-
bre a oposição a partir de 2019 e
2020 selou seu destino, simboliza-
do na cadeia em 2021 -os últimos
grandes atos contra Putin na Rús-
sia foram na esteira de sua prisão,
sendo abafados pela polícia. Des-
de o início da guerra, em 24 de fe-
vereiro, 15 mil pessoas foram de-
tidas por protestar contra o confli-
to, mas soltas em seguida.

Navalni mesmo, curiosamen-
te, nunca foi muito popular: não
atingiu mais de 5% de intenções
de voto para o Kremlin. Mas pes-
quisas recentes davam um apoio
algo maior à sua causa, entre
15% e 20%.

Seu Fundo Anticorrupção ago-
ra trabalha do exílio, principal-
mente de países Bálticos, publi-
cando investigações que muitas
vezes soam panfletárias e, até por
sua natureza, são praticamente
impossíveis de provar. Na segun-
da, véspera do julgamento, divul-
gou uma apuração ligando um
superiate de US$ 700 milhões (R$
3,5 milhões) registrado numa
offshore nas ilhas Marshall a Pu-
tin, dizendo que o barco é tripula-
do pelo FSB.

OPOSITOR DE PUTIN

OUTONO: Sol com poucas nuvens. 
Não chove.
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Dmitri Muratov, o editor-chefe do jornal inde-
pendente Novaia Gazeta, um dos ganhadores do
Nobel da Paz de 2021, anunciou que irá leiloar a
medalha de ouro que representa o prêmio e dará
o dinheiro auferido para um fundo de refugiados
da guerra na Ucrânia. Ele se opõe ao conflito, e
seu jornal, para evitar ser fechado ou ter sua

equipe presa sob a nova lei de censura militar,
parou de publicar reportagens sobre os combates
em si. Em sites especializados, só pelo valor do
material a medalha vale US$ 10 mil (R$ 50 mil),
mas naturalmente isso não conta seu valor sim-
bólico. O leilão será feito por alguma casa estran-
geira, mas como isso ocorrerá não está claro, da-
das a dificuldades para russos fazerem negócios
com o exterior com as sanções da guerra.

Nobel da Paz russo vai 
leiloar medalha pela Ucrânia

Rússia reage a fala de Biden
e acusa EUA de banditismo

WILSON DIAS/ABRASIL
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