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ambiente de
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PÁGINA 4

Intenção de consumo das famílias cresce
A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) cresceu 1,8% na passagem de fevereiro para março deste ano. É a terceira alta consecutiva do indicador medido pela Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e divulgado ontem. Com o resultado, a ICF chegou a 78,1 pontos. A alta de fevereiro para março foi
puxada por seis dos sete componentes da ICF. As maiores taxas de
crescimentos foram observadas nas avaliações sobre a renda atual
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Vendas e
lançamentos
de imóveis
batem recorde

NA

EDUCAÇÃO

PGR pede autorização ao STF
para investigar Milton Ribeiro

No ano passado, o número de
lançamentos de imóveis residenciais cresceu 27%, mas as
vendas se elevaram em ritmo
muito menor, de 4%, aponta indicador da Abrainc (Associação
Brasileira de Incorporadoras
Imobiliárias) com a Fipe. Apesar
do aumento percentual tímido
das vendas, que começaram o
ano aquecidas, mas se retraíram
no segundo semestre, o número
de unidades comercializadas,
143.576, é o maior já registrado
pelo indicador, que existe desde
2014. A quantidade de lançamentos também é recorde da série histórica, com 153.726 unidades –18 incorporadoras participam do levantamento. O segmento de médio e alto padrão
teve os aumentos mais expressivos, de 226%. PÁGINA 2
RECONHECIMENTO

PEDRO LADEIRA/FOLHAPRES

O procurador-geral da República, Augusto Aras, decidiu pedir autorização ao STF
(Supremo Tribunal Federal) para investigar
o ministro da Educação, Milton Ribeiro (foto). A decisão foi tomada após o jornal Folha de S.Paulo revelar áudio em que Ribeiro
afirma que o governo Jair Bolsonaro (PL)
prioriza prefeituras cujos pedidos de liberação de verba foram negociados pelos pastores que não têm cargo e atuam em um esquema informal de obtenção de verbas do
MEC. A PGR também pretende apurar a
suspeita de achaque ao prefeito Gilberto
Braga (PSDB), do município maranhense
de Luís Domingues. Ele afirmou que um
dos pastores que negociam transferências
de recursos federais para prefeituras pediu
1 kg de ouro para conseguir liberar verbas
de obras de educação para a cidade. Segundo o gestor, o pedido foi feito em um restaurante de Brasília na presença de outros políticos. A declaração do prefeito foi dada ao
jornal O Estado de S. Paulo, e a Folha de
S.Paulo confirmou com outras duas pessoas presentes no local onde o pedido de
propina foi feito. De acordo com fontes da
PGR, Aras pretende ouvir o ministro, os
pastores citados e prefeitos que teriam sido
beneficiados com verbas do FNDE (Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação). O pedido de ouro em troca de liberações de recursos teria sido feito pelo pastor
Arilton Moura, segundo o prefeito. PÁGINA 3

FACIAL

Justiça de
SP bloqueia
equipamento
do metrô

(3,2%), perspectiva profissional (2,8%) e emprego atual (2,6%). Também tiveram altas o nível de consumo atual (1,7%), o acesso ao crédito (1%) e o momento para a compra de bens duráveis (0,8%). O
único componente em queda foi a perspectiva de consumo (-1,2%).
Na comparação com março de 2021, a intenção de consumo cresceu
5,9%, devido às altas em cinco componentes, com destaque para
emprego atual (13,4%) e perspectiva de consumo (16%). PÁGINA 2

ELEIÇÕES
FUTURA PRESS/-FOLHAPRESS

A Justiça bloqueou o funcionamento de tecnologias de reconhecimento facial no metrô
da capital paulista. A decisão liminar é da juíza Cynthia Thomé, da 6ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, que considerou haver "potencialidade de se
atingir direitos fundamentais
dos cidadãos" e necessidade de
análise de questões técnicas. A
ação foi ajuizada pelas defensorias públicas do estado e da
União e por entidades como o
Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), o Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social, a Artigo 19 Brasil e
América do Sul e o Cadhu (Coletivo de Advocacia em Direitos
Humanos). Procurado, o Metrô
afirma que ainda não foi intimado da decisão. PÁGINA 3

Após filiação de
Alckmin, PSB e
PT buscam união
Passados os atritos na tentativa de formar uma federação e com o exgovernador Geraldo Alckmin (foto) efetivamente filiado, lideranças do
PSB e do PT fazem agora esforço para entoar um discurso de união e conciliação. Lideranças das duas legendas reconhecem que ainda há pontas
soltas nos estados e que as "cotoveladas" locais devem continuar pelo
menos até 2 de abril, quando se encerra a janela partidária. Mas afirmam
ser necessário, como estratégia nacional, não deixar essas cicatrizes atrapalharem a unidade da militância e de seus quadros em torno da candidatura presidencial. O momento, defendem, é de pacificação. Há resistências ainda no PT. Ex-dirigentes da sigla, como o deputado federal Rui
Falcão, já se manifestaram categoricamente contra a aliança. PÁGINA 3
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R$ 1.212,00 IGP-M
1,83% (fev.)
R$ 3,7053 IPCA
1,01% (fev.)
CDI
11,75% 0,66
até o dia 23/mar
OURO
0,60% BM&F/grama
R$ 299,01
EURO Comercial
0,0098 Compra: 5,3301
Venda: 5,3308

EURO turismo
Compra: 5,3527
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 4,8698
DÓLAR comercial
Compra: 4,8432
DÓLAR turismo
Compra: 4,8361

Venda: 5,5327
Venda: 4,8704
Venda: 4,8438
Venda: 5,0161
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Dólar cai para R$ 4,84
e fecha no menor valor
desde março de 2020

Intenção de consumo das
o
famílias cresce pelo 3 mês

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

VITOR ABDALA/ABRASIL

A disparada no preço das
commodities (bens primários
com cotação internacional) e
os altos juros no Brasil continuam a empurrar para baixo o
dólar. Em mais um dia de forte
queda, a moeda norte-americana fechou no menor valor
desde março de 2020. A Bolsa
de Valores de São Paulo (Bovespa) resistiu às pressões externas e fechou em leve alta.
O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 4,844, com
recuo de R$ 0,071 (-1,84%). A
cotação abriu próxima da estabilidade, mas despencou após
a abertura do mercado norteamericano, até fechar próxima
da mínima do dia.

Esta foi a sexta queda seguida da moeda norte-americana, que está no valor mais
baixo desde 13 de março de
2020, quando tinha sido vendida a R$ 4,81. Com o desempenho de hoje, a moeda norte-americana acumula queda
de 6,04% em março e de
13,12% neste ano.
No mercado de ações, o dia
foi mais instável. O Índice Bovespa (Ibovespa), chegou a subir quase 1% por volta das 12h,
mas desacelerou, influenciado
pelo mercado externo, e fechou aos 117.457 pontos, com
alta de 0,16%. Apesar de as
bolsas norte-americanas terem caído, ações de petroleiras e de varejistas seguraram o
indicador brasileiro.

FEVEREIRO

Comércio exterior
do agronegócio tem
saldo de US$ 9,3 bi
O comércio exterior do agronegócio brasileiro registrou saldo positivo de US$ 9,3 bilhões na
balança comercial em fevereiro
deste ano. O volume é resultado
das exportações do setor, que tiveram alta de 64,5% em fevereiro em relação ao mesmo mês de
2021 e atingiram US$ 10,5 bilhões. Houve contribuição também das importações, que atingiram US$ 1,2 bilhão, um avanço de 2,0% ante igual mês do
ano anterior.
Já na balança comercial com
produtos de todos os setores, os
resultados indicam superávit de
US$ 4,0 milhões. Os dados foram divulgados ontem, no Rio
de Janeiro, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea). A forte elevação dos preços internacionais das principais commodities (mercadorias)
da pauta exportadora brasileira,
em parte, explica a alta do valor
das exportações de fevereiro, segundo o Ipea. “Os preços internacionais da soja e do milho estão próximos das máximas históricas. Como resultado, em fevereiro o valor mensal das exportações ficou acima do registrado em qualquer mês de 2019
e 2020”, acrescentou o instituto.
DEMANDA AQUECIDA
Os altos valores das exportações da carne bovina em 2022
devem se manter com a alta dos
preços internacionais desse
produto e com a demanda
aquecida. Em sentido diferente, a exportação de carne suína
sofreu impacto da queda nos
preços internacionais, causada
pela redução das importações
da China, país em que este rebanho tem apresentado recomposição. Em fevereiro, houve
recuo de 48% nos envios de carne suína brasileira para a China
na comparação com fevereiro
de 2021. “A queda foi parcialmente compensada pelos demais destinos, todavia, fechou
com volume exportado 12,7%
inferior ao de fevereiro passado”, explicou o Ipea.
Depois de recuos mensais
contínuos entre julho de 2021 e
janeiro de 2022, o café teve crescimento nas quantidades exportadas. Foram justamente as exportações que ajudaram a con-

ter o viés de valorização dos preços que durava desde o fim do
ano passado. Esse cenário sofreu
impacto com o começo da guerra entre Rússia e Ucrânia. Dez
dos quinze produtos acompanhados pelo grupo de conjuntura também apresentaram alta na
quantidade exportada, além de
elevação no valor da maior parte
das commodities exportadas.
O complexo da soja e da carne bovina foi a principal contribuição para o desempenho de
fevereiro com as maiores variações em relação a fevereiro de
2021: soja em grãos (137,0%),
farelo de soja (52,8%), óleo de
soja (30,0%) e carne bovina
(42,0%). No entanto, a esperada
queda de produção para a safra
atual estimada pelo Instituto de
Geografia e Estatística (IBGE) e
pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) deve
prejudicar a quantidade exportada do produto e de seus derivados em 2022.
O destaque no crescimento
de 2,0% nas importações do
agronegócio em fevereiro foi o
trigo, principal produto da pauta, com avanço de 10,9% em
quantidade e 26,5% em valor.
“A alta nos preços internacionais do grão vem sendo observada após o início do conflito
entre Rússia e Ucrânia, dois dos
maiores exportadores do produto. Mesmo com a estimativa de
crescimento de 2,6% da produção brasileira estimada pela Conab, a demanda doméstica continuará não sendo atendida pela
produção nacional e, por isso, as
incertezas frente à produção e
comercialização mundial do
produto gerarão consequências
para o mercado doméstico brasileiro este ano, principalmente
nos produtos que usam o trigo
como insumo, como pães e
massas”, informou o Ipea.
CLIMA
Acrescentou que dois fatores
têm contribuído para mudanças significativas no comércio
mundial de commodities. Um
deles são as mudanças climáticas e outros fenômenos como a
La Niña e as estiagens que impactaram principalmente a produção de grãos, açúcar, café e
proteína animal.

A

Intenção de Consumo
das Famílias (ICF)
cresceu 1,8% na passagem de fevereiro para março
deste ano. É a terceira alta consecutiva do indicador medido
pela Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) e divulgado on-

tem. Com o resultado, a ICF
chegou a 78,1 pontos.
A alta de fevereiro para março foi puxada por seis dos sete
componentes da ICF. As maiores taxas de crescimentos foram
observadas nas avaliações sobre
a renda atual (3,2%), perspectiva
profissional (2,8%) e emprego
atual (2,6%).
Também tiveram altas o nível

de consumo atual (1,7%), o
acesso ao crédito (1%) e o momento para a compra de bens
duráveis (0,8%). O único componente em queda foi a perspectiva de consumo (-1,2%).
Na comparação com março
de 2021, a intenção de consumo
cresceu 5,9%, devido às altas
em cinco componentes, com
destaque para emprego atual

(13,4%) e perspectiva de consumo (16%). Também tiveram
crescimento o nível de consumo atual (10,8%), a renda atual
(9,7%) e a perspectiva profissional (3,1%).
Tiveram queda os seguintes componentes: momento
para a compra de bens duráveis (-9,9%) e acesso ao crédito (-5,2%).

CNI

Índice de confiança da indústria
cai em 22 dos 29 setores em março
A confiança da indústria caiu
em 22 dos 29 setores em março,
informou ontem a Confederação Nacional da Indústria (CNI).
A queda no Índice de Confiança
do Empresário Industrial (Icei),
na comparação com o mês de
fevereiro, teve como motivo
principal a piora na percepção
do empresariado do momento
atual da economia e do setor industrial. Apesar da queda, o índice de todos os setores permaneceu acima da marca 50 pontos que separa a confiança da
falta de confiança.
O maior recuo da confiança

ocorreu na indústria de transformação, no segmento de máquinas, aparelhos e materiais
elétricos. O Icei do setor passou
de 58,7 pontos em fevereiro para
53,3 pontos em março.
Além desse segmento, outras
reduções expressivas de confiança foram registradas, entre
fevereiro e março, nos segmentos automotivo (59,8 pontos para 55,8 pontos), metalurgia
(57,5 pontos para 53,8 pontos),
biocombustíveis (59,3 pontos
para 55,9 pontos) e produtos de
metal (59,9 pontos para 56,5
pontos).

O levantamento apontou ainda que, em março, os setores
menos confiantes foram o de
obras de infraestrutura e móveis, ambos com o Icei ficando
em 52,6 pontos; produtos têxteis
(53); máquinas, aparelhos e materiais elétricos (53,3) e produtos de limpeza, perfumaria e higiene pessoal (HPPC), cujo Icei
ficou em 53,4.
Já os setores cuja confiança
se mostrou mais forte foram o
de produto diversos, cujo Icei ficou em 60,7 pontos; calçados e
suas partes (58,8); produtos farmoquímicos e farmacêuticos

58,8; confecção de artigos do
vestuário e acessórios (58,2) e
produtos de madeira (58,1).
A CNI disse ainda que apenas
seis de 29 setores avaliam positivamente as condições atuais das
empresas e da economia brasileira na comparação com os últimos seis meses: couro, produtos farmacêuticos, máquinas e
equipamentos, outros equipamentos de transportes, produtos diversos e biocombustíveis.
Para os próximos seis meses,
a confederação disse que as expectativas permanecem otimistas para os 29 setores analisados.

ABRAINC

Vendas e lançamentos de imóveis
residenciais batem recorde em 2021
ANA LUIZA TIEGHI/FOLHAPRESS
No ano passado, o número de
lançamentos de imóveis residenciais cresceu 27%, mas as
vendas se elevaram em ritmo
muito menor, de 4%, aponta indicador da Abrainc (Associação
Brasileira de Incorporadoras
Imobiliárias) com a Fipe.
Apesar do aumento percentual tímido das vendas, que começaram o ano aquecidas, mas
se retraíram no segundo semestre, o número de unidades comercializadas, 143.576, é o
maior já registrado pelo indicador, que existe desde 2014.
A quantidade de lançamentos também é recorde da série
histórica, com 153.726 unidades
–18 incorporadoras participam

do levantamento.
O segmento de médio e alto
padrão teve os aumentos mais
expressivos, de 226% nas unidades lançadas, que chegaram a
64.505, e de 21% nas vendas, que
atingiram 27.937 unidades.
No entanto é o segmento popular que domina a produção e
as vendas das incorporadoras associadas à Abrainc. As unidades
relacionadas ao programa Casa
Verde e Amarela, o antigo Minha
Casa, Minha Vida, foram 57,9%
dos lançamentos e 80,2% de todos os imóveis comercializados,
com 113.008 unidades, patamar
estável em relação a 2020.
Os lançamentos de imóveis
populares tiveram alta de 21%
sobre o ano anterior.
A Abrainc também produz,

em parceria com a Deloitte, um
indicador de confiança do setor
imobiliário residencial. A pesquisa sobre o quarto trimestre
de 2021 apontou que os preços,
que já vinham em movimento
de alta, seguiram o processo de
elevação, que deve continuar
neste ano.
O setor, que registrou leve
queda nas vendas no último trimestre, especialmente no segmento de médio e alto padrão,
espera estabilidade. "No geral,
os empreendedores estão otimistas com as perspectivas para
2022, mas atentos ao cenário
econômico atual", afirma Luiz
França, presidente da Abrainc.
Entre as incorporadoras consultadas, 74% disseram que devem adquirir neste ano terrenos

para futuros lançamentos.
Mesmo com o aumento da
Selic e consequente elevação
dos juros do financiamento
imobiliário, além da inflação,
que pressiona o preço das unidades, os distratos atingiram
cerca de 11% das vendas de
unidades no ano passado, patamar inferior aos 15% registrados em 2020.
As vendas líquidas de unidades, excluindo os distratos, somaram 126,7 mil imóveis em
2021, crescimento de 4,5% sobre
o ano anterior.
A entidade ressalta que essa
parcela era próxima de 50% em
2018 entre os imóveis de médio
e alto padrão, antes das novas
regras para a desistência dos
contratos de compra.

PARALISAÇÃO

Servidores do BC avaliam greve na
segunda-feira se não houver aumento
FABRÍCIO DE
CASTRO/UOL/FOLHAPRESS
Os servidores do BC (Banco
Central) decidiram esperar até o
próximo domingo para decidir
sobre uma possível greve. Até lá,
eles continuarão a fazer paralisações diárias, das 14h às 18h, para
pressionar o governo por reajustes salariais. Atualmente, os salários dos analistas do BC variam
de R$ 19.197,06 a R$ 27.369,67.

Na segunda-feira passada, o
Sinal (Sindicato Nacional dos
Funcionários do Banco Central)
havia informado que, caso não
se reunisse com o presidente do
BC, Roberto Campos Neto, e
com o ministro-chefe da Casa
Civil, Ciro Nogueira, até a terçafeira passada, a categoria discutiria propostas para uma greve
por tempo indeterminado.
A reunião com Campos Neto
e Ciro Nogueira acabou ocor-
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rendo na tarde da própria segunda-feira, segundo o presidente do Sinal, Fábio Faiad.
"Eles sinalizaram que pode
haver alguma coisa para nós nos
próximos dias, mas não anteciparam os detalhes", disse ao UOL.
"Então, decidimos não entrar em
greve agora, continuar só com
paralisação parcial, e a decisão da
greve deve ser no dia 28. Ou seja,
demos até o dia 27, domingo, para ter alguma novidade."

Desde o fim de 2021, os funcionários do BC vêm pressionando o governo por aumentos
salariais. O movimento começou na esteira do anúncio, feito
em dezembro pelo presidente
Jair Bolsonaro, de que o governo
poderia promover reajustes para categorias específicas -no caso, para servidores da Polícia
Federal.
Na segunda-feira, o órgão
atrasou a divulgação do boletim
Focus, que traz projeções do
mercado financeiro para uma
série de indicadores econômicos. Normalmente divulgado às
8h25, o boletim saiu apenas às
10h. Conforme o Sinal, o atraso
ocorreu em consequência da
paralisação dos funcionários.
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PGR pede autorização ao STF
para investigar Milton Ribeiro
FABIO SERAPIÃO/FOLHAPRESS

O

procurador-geral da
República, Augusto
Aras, decidiu pedir
autorização ao STF (Supremo
Tribunal Federal) para investigar o ministro da Educação, Milton Ribeiro.
A decisão foi tomada após o
jornal Folha de S.Paulo revelar
áudio em que Ribeiro afirma
que o governo Jair Bolsonaro
(PL) prioriza prefeituras cujos
pedidos de liberação de verba
foram negociados pelos pastores que não têm cargo e atuam
em um esquema informal de
obtenção de verbas do MEC.
A PGR também pretende
apurar a suspeita de achaque ao
prefeito Gilberto Braga (PSDB),
do município maranhense de
Luís Domingues. Ele afirmou
que um dos pastores que negociam transferências de recursos
federais para prefeituras pediu 1
kg de ouro para conseguir liberar verbas de obras de educação
para a cidade.
Segundo o gestor, o pedido
foi feito em um restaurante de
Brasília na presença de outros
políticos.
A declaração do prefeito foi
dada ao jornal O Estado de S.
Paulo, e a Folha de S.Paulo confirmou com outras duas pessoas
presentes no local onde o pedido de propina foi feito.
De acordo com fontes da

PGR, Aras pretende ouvir o ministro, os pastores citados e prefeitos que teriam sido beneficiados com verbas do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).
O pedido de ouro em troca
de liberações de recursos teria
sido feito pelo pastor Arilton
Moura, segundo o prefeito. Arilton e o também pastor Gilmar
Santos têm negociado liberações de recursos federais para
municípios mesmo não tendo
cargos no governo do presidente Jair Bolsonaro.
A Folha de S.Paulo revelou na
segunda-feira passada áudio em
que o ministro Milton Ribeiro
afirma que o governo prioriza
prefeituras cujos pedidos de liberação de verba foram negociados pelos pastores Gilmar e
Arilton.
Na gravação, o ministro diz
ainda que isso atende a uma solicitação do presidente Bolsonaro e menciona pedidos de apoio
que seriam supostamente direcionados para construção de
igrejas. A atuação dos pastores
junto ao MEC foi revelada anteriormente pelo jornal O Estado
de S. Paulo.
O prefeito Gilberto Braga esteve em Brasília no dia 15 de abril
de 2021 para participar de um
evento no MEC com a presença
de diversos prefeitos. No evento,
os pastores ocuparam posição de
destaque na solenidade, com as-

sento ao lado do ministro.
Na sequência, os pastores
convidaram os gestores para um
almoço no restaurante Tia Zélia,
também em Brasília, de acordo
com outras pessoas presentes. A
solicitação de propina em ouro
teria sido feita no local. De acordo com o prefeito, ele ouviu a
proposta e não deu prosseguimento ao assunto.
A informação sobre o pedido
de 1 kg de ouro para o prefeito
foi confirmada por dois assessores municipais presentes no almoço, que reuniu gestores municipais a convite dos pastores.
Havia mais de 20 pessoas reunidas no restaurante. Gilmar e
Arilton disseram que pagariam
o almoço.
O sistema do MEC registra
duas obras em execução no município. Outras duas, no valor
total de R$ 4 milhões, tiveram
empenhos aprovados no fim do
ano passado.
Os recursos são do FNDE, órgão ligado ao MEC controlado
por políticos do centrão, bloco
político que dá sustentação a
Bolsonaro desde que ele se viu
ameaçado por uma série de pedidos de impeachment e recorreu a esse apoio em troca de cargos e repasses de verbas federais. O fundo concentra os recursos federais destinados a
transferências para municípios.
Os pastores Gilmar Santos e
Arilton Moura têm, ao menos

desde janeiro de 2021, negociado com prefeituras a liberação
de recursos federais para obras
de creches, escolas, quadras ou
para compra de equipamentos
de tecnologia.
Na terça-feira, a pressão sobre o ministro da Educação atingiu grau crítico após a revelação
pela Folha de S.Paulo do áudio
em que ele afirma priorizar, a
pedido de Bolsonaro, a liberação
de verbas para prefeituras negociadas por esses dois pastores
sem cargos oficiais no governo.
O ministro da Educação é
evangélico e pastor, mas até
mesmo integrantes da bancada
evangélica no Congresso cobraram explicações, e alguns
deles cogitavam a substituição
de Ribeiro do posto de comando na pasta.
Os dois pastores têm proximidade com Bolsonaro desde o
primeiro ano do governo. Em 18
de outubro de 2019, participaram de evento no Palácio do
Planalto com o presidente e ministros.
O ministro negou em nota divulgada na tarde desta terça ter
determinado alocação de recursos para favorecer qualquer município.
Ribeiro afirma que Bolsonaro
não teria pedido para que os
pleitos dos pastores fossem
atendidos, mas somente que todos os indicados por eles fossem
atendidos.

TCU aprova fiscalização extraordinária
no Ministério da Educação
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS
O Tribunal de Contas da
União aprovou uma fiscalização
extraordinária em todos os convênios do Ministério da Educação. A proposta foi feita pelo ministro Vital do Rêgo.
O ministro da Educação,
Milton Ribeiro, está sendo acusado de dar tratamento preferencial a dois pastores acusados de fazer lobby na pasta e intermediar a liberação de verbas
para prefeitos.

Em conversa gravada obtida
pelo jornal Folha de S.Paulo, o
ministro afirma que o governo
federal prioriza prefeituras cujos
pedidos de liberação de verba
foram negociados pelos pastores Gilmar Santos e Arilton
Moura, que não têm cargo no
governo e atuam em um esquema informal de obtenção de verbas do MEC.
Milton Ribeiro diz na gravação que isso atende a uma solicitação do presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Nos últimos dias, temos testemunhado a veiculação de diversas notícias acerca de eventuais irregularidades nas transferências de recursos federais do
Ministério da Educação (MEC) a
municípios, em que a priorização na liberação de verbas estaria sendo negociada por pessoas
alheias à estrutura formal daquela pasta, com favorecimento
a grupos específicos", diz Vital
do Rêgo em seu ofício.
"Hoje, soube-se que a Procuradoria-Geral da República soli-

citou autorização ao Supremo
Tribunal Federal para que seja
procedida investigação junto ao
MEC. Nesse contexto de indícios de irregularidades, considero indispensável que o TCU
prontamente exerça seu papel
constitucional para fiscalizar a
estrutura de governança do
MEC responsável pelas transferências de recursos financeiros
aos entes subnacionais, em especial aquelas voluntárias e de
assistência técnica e financeira",
segue ele.

ELEIÇÕES

Após filiação de Alckmin, PSB
e PT buscam discurso de união
JULIANA BRAGA/FOLHAPRESS
Passados os atritos na tentativa de formar uma federação e
com o ex-governador Geraldo
Alckmin efetivamente filiado,
lideranças do PSB e do PT fazem agora esforço para entoar
um discurso de união e conciliação.
Lideranças das duas legendas reconhecem que ainda há
pontas soltas nos estados e que
as "cotoveladas" locais devem
continuar pelo menos até 2 de
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abril, quando se encerra a janela partidária.
Mas afirmam ser necessário,
como estratégia nacional, não
deixar essas cicatrizes atrapalharem a unidade da militância
e de seus quadros em torno da
candidatura presidencial. O
momento, defendem, é de pacificação.
Há resistências ainda no PT.
Ex-dirigentes da sigla, como o
deputado federal Rui Falcão
(SP), já se manifestaram categoricamente contra a aliança. Par-

ceiros históricos da legenda, como Guilherme Boulos, também
são contrários. O PSOL, por
exemplo, não esteve presente no
ato de filiação ontem.
Em sua fala durante o evento,
Alckmin não economizou nos
elogios ao ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.
"Temos que ter os olhos abertos para enxergar, a humildade
para entender que ele (Lula) é
hoje o que melhor interpreta o
sentimento de esperança do povo. Ele representa a própria de-

mocracia porque ele é fruto da
democracia", afirmou o ex-governador. Acrescentou ainda
que Lula é quem vai reinserir o
Brasil no cenário mundial e
"alargar o horizonte do desenvolvimento econômico".
A presidente nacional do PT,
Gleisi Hoffmann, concorda com
a necessidade de união e elogiou o tom do discurso do ex-governador. "Geraldo Alckmin sabe da responsabilidade que nós
temos com o país neste momento", disse à reportagem.

Nota
JUSTIÇA DECRETA PRISÃO DE DIRETORA DE ESCOLA
EM QUE CRIANÇAS FORAM AMARRADAS COM LENÇOL
A Justiça decretou a prisão temporária por 30 dias da responsável
pela Escola de Ensino Infantil Colmeia Mágica, na zona leste
paulistana. O local passou a ser investigado pela polícia após vídeos
de crianças amarradas com lençóis serem compartilhados na
internet. A decisão, publicada na segunda-feira passada, acolheu
pedido da Polícia Civil e do Ministério Público, que afirmam haver
fortes indícios de que as crianças matriculadas na escola eram
vítimas de tortura. O caso corre em segredo de Justiça. A polícia
afirmou à Justiça que o pedido de prisão é necessário para garantir
a serenidade da investigação, evitando a destruição de provas e o
contato da diretora do colégio, Roberta Regina Rossi Serme
Coutinho da Silva, 40 anos, com testemunhas e pais de alunos. A
diretora não havia se apresentado ou sido localizada pela polícia

até a publicação desta reportagem. A irmã dela também é
investigada, mas não foi alvo do pedido de prisão expedido pelo TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo). O advogado de defesa delas,
André Dias, afirmou à reportagem, ontem, que suas clientes estão
em um "lugar seguro". O defensor afirmou que não iria comentar
sobre a decisão judicial. A reportagem apurou que Dias entrou com
um pedido de habeas corpus, ainda na noite de segunda-feira, para
derrubar a decisão judicial, o que não aconteceu até o momento. As
investigações começaram após vídeos, feitos com um celular,
mostrarem crianças amarradas com lençóis, no banheiro da escola
infantil. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido por
investigadores da Cerco (Central Especializada de Repressão a
Crimes e Ocorrências Diversas), da 8ª Delegacia Seccional, no último
dia 10. Na ocasião, policiais apreenderam sete lençóis,
supostamente usados para restringir o movimento das crianças,
além dos celulares das responsáveis pela instituição de ensino.
24-mar-22 | 6:15 AM BRT
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Justiça bloqueia
reconhecimento
facial no metrô de SP
A Justiça bloqueou o funcionamento de tecnologias de
reconhecimento facial no metrô da capital paulista. A decisão liminar é da juíza Cynthia
Thomé, da 6ª Vara da Fazenda
Pública de São Paulo, que
considerou haver "potencialidade de se atingir direitos fundamentais dos cidadãos" e necessidade de análise de questões técnicas.
A ação foi ajuizada pelas defensorias públicas do estado e
da União e por entidades como
o Idec (Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor), o Intervozes - Coletivo Brasil de
Comunicação Social, a Artigo
19 Brasil e América do Sul e o
Cadhu (Coletivo de Advocacia
em Direitos Humanos).
Procurado, o Metrô afirma
que ainda não foi intimado da
decisão. "Ainda assim, reforça
que irá recorrer e prestar todos
os esclarecimentos à justiça, já
que o novo sistema de monitoramento obedece rigorosamente o que prevê a Lei Geral
de Proteção de Dados", afirma
o Metrô, em nota.
Os proponentes da ação
disseram que o sistema de reconhecimento facial não atende a requisitos legais previstos
na LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), no Código de
Defesa do Consumidor, no
Código de Usuários de Serviços Públicos, no ECA (Estatuto
da Criança e do Adolescente),
na Constituição e em tratados
internacionais.
A LGPD, de forma geral,

aponta para a necessidade do
tratamento de dados pessoais
respeitar os direitos humanos,
a dignidade e a cidadania.
Um dos pontos centrais da
ação é o fato já conhecido de
que tecnologias de reconhecimento facial têm um risco associado de discriminação de
pessoas negras, não binárias e
trans, devido a problemas de
precisão. Há também questionamentos acerca da coleta de
dados de crianças e adolescentes sem o consentimento
dos pais ou responsáveis.
Anteriormente, o Metrô
afirmou que "a implantação
do sistema atende aos requisitos da Lei Geral de Proteção de
Dados".
Essa não é a primeira vez
que o Metrô paulistano é
questionado judicialmente
por causa das tecnologias de
reconhecimento facial. Inclusive, a ação em questão se utilizou de documentos apresentados pelo Metrô em uma ação
judicial anterior.
Em 2018, o Idec entrou com
uma outra ação civil pública
contra a ViaQuatro, concessionária da linha 4-amarela do
metrô, pela coleta ilegal de dados que identificam as "emoções" das pessoas. Uma liminar do mesmo ano ordenou o
desligamento das câmeras.
A ViaQuatro, em 2021, foi
condenada a pagar R$ 100 mil
pela captação das imagens por
câmeras de reconhecimento
facial sem o consentimento
dos passageiros.

MUTUÁRIOS

SP tem programa para
regularizar dívidas
ELAINE PATRICIA
CRUZ/ABRASIL
Mutuários de imóveis da
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo
(CDHU) poderão regularizar
suas dívidas junto ao governo
paulista por meio de um programa lançado ontem que prevê condições facilitadas para
acordos com juro zero, sem entrada e pagamento parcelado.
De acordo com o governo,
as famílias que tiveram seus
contratos rescindidos poderão
optar pela quitação à vista do
débito com a CDHU, sem incidência de juros e multas, ou
reparcelar o saldo residual do
contrato. Já os demais mutuários terão direito ao parcelamento da dívida sem exigência
de entrada e juros e com parcelas a partir de R$ 60, somado
à prestação mensal. O governo
informou ainda que outras situações de inadimplência serão avaliadas pela CDHU.

Atualmente há 75 mil contratos inadimplentes no estado
de São Paulo. Desse total, 16
mil já são alvo da Justiça e 3 mil
já tem contra si mandados de
reintegração de posse.
“A inadimplência era de
19% no início da pandemia (do
novo coronavírus), chegando
hoje a 26% de inadimplência.
Sensibilizados por isso, na excepcionalidade da pandemia,
estamos anunciando um programa inédito de facilitar, de
renegociar ou de repactuar
com as famílias, suspendendo
todas as reintegrações de posse
e dando a oportunidade dessas
famílias buscarem a renegociação em condições únicas”, disse Flavio Amary, secretário estadual da Habitação.
A adesão ao programa de
regularização de dívida da
CDHU começa no dia 4 de
abril. As inscrições serão feitas
pelo serviço telefônico Alô
CDHU: 0800-000-2348. Orientações estão disponíveis na internet.

INFLUENZA

Vacinação contra gripe
começa no domingo
O estado de São Paulo começa no próximo domingo a
campanha de vacinação contra
a gripe. Inicialmente, a dose ficará disponível para idosos
com 80 anos ou mais. No mesmo dia, haverá uma força-tarefa para acelerar a imunização
contra a Covid-19, segundo o
governador João Doria (PSDB).
O "domingão da vacinação",
como foi batizado o dia pela
equipe do tucano, terá 5.000
unidades básicas de saúdes
abertas nos 645 municípios,
das 7h às 19h.
A ideia é imunizar mais
crianças de 5 a 11 anos contra a
Covid. Até o início da tarde on-

tem, 75,8% desse público havia
recebido a primeira dose, porém apenas 34,6% tinha o esquema vacinal completo. Estima-se que 800 mil já poderiam
ter recebido a segunda dose.
Uma pesquisa da Fundação
Seade apontou que 34% dos
pais e responsáveis afirmaram
que não levaram os filhos para
vacinar por falta de tempo.
De acordo com Regiane de
Paula, coordenadora-geral do
Programa Estadual de Imunização, a população poderá
com mais de 80 anos poderá
receber, no mesmo dia, tanto
doses contra a gripe e contra a
Covid-19.
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Ucrânia
vê
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fim
da
guerra,
Rússia
Legislação respalda
uso de máscara no
amplia
cerco
em
Mariupol
ambiente de
trabalho
A

legislação permite a qualquer empregador que mantenha o uso obrigatório de máscaras por seus trabalhadores no ambiente de trabalho. E esse respaldo está
expresso na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ao
dispor que cabe ao empregador, no uso de seu poder diretivo, e com lastro no artigo 157, II da CLT, zelar pela
saúde e segurança dos seus trabalhadores. A indumentária de proteção facial ganhou notoriedade com a pandemia da Covid-19, mas muitos locais obrigatoriamente já
utilizavam esse instrumento para garantir a qualidade higiênica diante do que faziam, manuseavam etc.
Entretanto, sobreveio um monte de dúvidas, a partir
do momento em que o Governador João Doria, por meio
do Decreto Estadual 66.575/22 anunciou a flexibilização
do uso de máscaras em todos os ambientes, com exceção
do transporte público – e seus respectivos locais de acesso, como estações de Metrô – e nos locais destinados à
prestação de serviços de saúde.
Sob a ótica trabalhista, que estuda a relação entre empregadores e empregados, alguns questionamentos estão sendo feitos em relação a esta flexibilização, na medida em que ainda vigora em nosso País, a Portaria Conjunta 20, alterada pela Portaria Interministerial 14/2022,
e que continua a exigir a obrigatoriedade de máscaras.
Assim, num primeiro plano, enquanto esta Portaria
não for revogada ou alterada, há uma determinação federal de que o uso de máscaras é obrigatório como medida de enfrentamento contra a disseminação da Covid19 e suas variantes.
Mas, outros entendimentos defendem que, como o
STF decidiu pela legitimidade de municípios e estados
tratar de forma autônoma sobre normas relativas ao
combate da Covid19, podem eles abolir a utilização da
máscara em ambientes abertos e fechados, públicos e
privados.
Este conflito de normas e entendimentos leva a diversas interpretações. Estamos testemunhando, diariamente, diversas repartições públicas e empresas determinarem a manutenção da obrigatoriedade do uso de máscaras, inobstante o anúncio feito pelo Governo Paulista.
Dessa forma, deparando-se com questionamentos sobre
a regularidade da medida.
Todos os argumentos têm fundamentos sólidos. O
empregador, no ambiente de trabalho, pode manter a
obrigatoriedade do uso das máscaras, fazendo uso de
normativas internas, como regulamentos e outras normas de conduta que são instrumentos a serem observados por seus empregados, no ambiente laboral. Isso, inclusive, pode ser visto diariamente em locais como restaurantes. Os clientes podem até ficar sem máscara, mas
todos os que ali labutam continuam a usá-las.
E há algo ainda mais importante a ser considerado. A
Covid-19 alterou profundamente o conhecimento sobre
formas de contaminação. Portanto, como em outras culturas, o uso de protetor facial para evitar contaminar ou
contaminar-se continuará como ato de livre arbítrio entre as pessoas, inclusive nos locais de trabalho.
Leonardo Jubilut
Advogado especializado em direito trabalhista,
sócio do Jubilut Advogados

Otan prepara grupos para
defender países europeus
O secretário-geral da Otan,
Jens Stoltenberg, disse ontem
que está preparando novos
grupos de batalha na Europa
Oriental para impedir a Rússia
de atacar qualquer um dos
membros da aliança militar.
Segundo o norueguês, os
grupos serão formados por
cerca de 1.500 soldados cada
um e serão distribuídos na
Hungria, na Eslováquia, na Romênia e na Bulgária.
O anúncio ocorre na véspera de uma cúpula entre as lideranças da Otan, à qual estará
presente o presidente dos EUA,
Joe Biden. Stoltenberg adian-

tou que os líderes devem anunciar o envio de mais assistência
à Ucrânia, incluindo equipamento para "se proteger contra
ameaças químicas, biológicas,
radiológicas e nucleares".
Na prática, um ataque russo
a qualquer país da Otan demandaria uma resposta militar
da aliança, o que agravaria as
dimensões da crise e poderia
ser o gatilho para uma Terceira
Guerra Mundial.
Stoltenberg disse que a guerra na Ucrânia representa um
"novo normal" para o bloco,
que, por sua vez, teria que "responder a essa nova realidade".

Nota
EMBAIXADOR DA NICARÁGUA NA OEA SE REBELA
E CHAMA GOVERNO DO PAÍS DE DITADURA
O embaixador da Nicarágua na OEA (Organização dos Estados
Americanos) se rebelou contra o governo de seu país. Ele
acusou o regime de Daniel Ortega de ser uma ditadura que
desrespeita direitos humanos e sufoca a população. Baseado
em Washington, Arturo McFields Yescas é representante
permanente da Nicarágua na OEA, que tem sede na capital
americana. Em uma reunião do Conselho Permanente da
entidade, ontem pela manhã, Yescas disse que falava em
nome de mais de 177 presos políticos e mais de 350 pessoas
que morreram desde 2018. "Denunciar a ditadura do meu país
não é fácil, mas defender o indefensável é impossível.

À

s vésperas de completar um mês de guerra
na Ucrânia, o presidente Volodimir Zelenski disse
em um discurso na noite de terçafeira passada que as negociações
de paz com a Rússia avançam em
ritmo lento.
A invasão determinada por
Vladimir Putin fez com que aproximadamente um quarto da população ucraniana deixasse suas
casas. Apesar da tensão que
transcende o Leste Europeu, a
avaliação de analistas é de que as
forças russas sofreram perdas significativas e estão paralisadas por
pelo menos uma semana na
maioria das frentes devido a problemas de abastecimento e à resistência da Ucrânia.
A "operação militar especial",
como Moscou quer chamar a
guerra, não conseguiu capturar
nenhuma das grandes cidades
ucranianas, mas tem intensificado a pressão sobre pontos estratégicos, como Mariupol. A região
portuária está sob cerco russo e
vive uma grave crise humanitária.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden está na Europa.
Trata-se da primeira viagem do
democrata ao exterior desde o início da guerra, e a expectativa é
que dela decorram novas medidas para aumentar a retaliação
contra Moscou.
Biden vai se reunir com líderes
europeus e da Otan, a aliança militar ocidental, em Bruxelas, na
Bélgica. O americano também
deve ir à Polônia, país que faz
fronteira com a Ucrânia e para o
qual foi a maior parte dos refugiados -2,1 milhões do total de 3,6
milhões contabilizados pela Organização das Nações Unidas.
O secretário-geral da Otan,
Jens Stoltenberg, adiantou ontem
dois temas que devem ser tratados na cúpula: a preparação de
novos grupos de batalha na Europa Oriental para impedir a Rússia
de atacar qualquer um dos membros da aliança militar e o envio
de mais assistência à Ucrânia, incluindo equipamento para "se
proteger contra ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares".
Um resultado mais imediato
da articulação de Biden com seus
aliados na Europa é esperado hoje, com o anúncio de uma nova
rodada de sanções contra a Rússia. De acordo com a imprensa
americana, o pacote de retaliações dos EUA deve incluir medidas contra parlamentares russos.
A expectativa da Ucrânia é a de
que Putin, que não conseguiu
subjugar o vizinho rapidamente
como esperava, seja agora obrigado a recuar para negociar um cessar-fogo e a retirada das tropas
russas.
"É muito difícil, às vezes conflituoso, mas passo a passo estamos
avançando", disse Zelenski.
O secretário-geral da ONU, o
português António Guterres, também disse reconhecer progressos
"aparecendo em várias questõeschave". Sem detalhar quais seriam esses avanços, disse que eles
são suficientes para encerrar o período de hostilidades. As Nações
Unidas, no entanto, dizem não
ver sinais de que a Rússia está
pronta a se comprometer com o
fim do conflito. Moscou deu mais
exemplos disso, na retórica e na
prática. Em entrevista à CNN
americana, o principal porta-voz
do Kremlin, Dmitri Peskov, recusou-se a descartar a possibilidade
de usar armas nucleares.
Segundo ele, esse é um recurso
que a Rússia poderia utilizar em
caso de uma "ameaça existencial"
-o que se entende como uma referência à expansão da Otan em nações do seu entorno. A garantia de
que a Ucrânia não integrará a organização está na lista de exigências de Putin para o fim da guerra.
Na prática, a Rússia intensificou o cerco sobre Mariupol. A tomada da cidade seria estratégica
para os interesses de Moscou,
uma vez que poderia se tornar
uma ponte entre a Crimeia, anexada em 2014, e os territórios se-
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paratistas no leste. No início da
semana, forças russas deram um
ultimato para que a cidade se rendesse -a proposta foi recusada pelas autoridades ucranianas.
Imagens de satélite da empresa americana Maxar mostram a
destruição maciça do que já foi
uma cidade de mais de 400 mil
pessoas, com colunas de fumaça
subindo de prédios residenciais
em chamas. Apesar de Mariupol
ocupar uma posição central no
desenrolar do conflito, as informações sobre o cenário local ainda são imprecisas, uma vez que a
imprensa tem sido impedida de
reportar livremente.
Zelenski acusou as forças russas de bloquear a passagem de
um comboio que levaria ajuda
humanitária aos civis que permanecem em Mariupol e de sequestrar 15 dos motoristas que conduziam os veículos de assistência.
"Estamos tentando organizar corredores humanitários estáveis para os moradores de Mariupol,
mas quase todas as nossas tentativas, infelizmente, são frustradas
pelos ocupantes russos, por bom-
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bardeios ou por terror deliberado", disse. Em uma atualização
diária de seus serviços de inteligência, o Ministério da Defesa do
Reino Unido disse que todo o
campo de batalha no norte da
Ucrânia -que inclui enormes colunas blindadas que atacaram
Kiev anteriormente- agora está
"estático", com invasores aparentemente tentando se reorganizar.
Ainda segundo o ministério
britânico, os russos tentam ligar
as tropas em Mariupol às que estão próximas a Kharkiv na esperança de cercar as forças ucranianas, enquanto no sudoeste do
país a tentativa é de contornar a
cidade de Mikolaiv para tentar
avançar sobre Odessa, o maior
porto da Ucrânia.
Houve ainda, segundo autoridades locais, bombardeios esporádicos em outras cidades durante a noite, com dois civis mortos
na região de Mikolaiv, uma ponte
destruída na região de Tchernihiv
e prédios residenciais e um shopping atingidos em dois distritos de
Kiev, ferindo pelo menos quatro
pessoas.
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POLICIAL

RJ publica
decreto para
reduzir mortes
em operações
Após o STF (Supremo Tribunal Federal) determinar a
formulação de um plano para
reduzir a letalidade policial, o
Governo do Rio de Janeiro publicou ontem um decreto
criando o Plano Estadual de
Redução de Letalidade em Decorrência de Intervenção Policial, medida que já começa a
valer a partir de sua publicação. Assinado pelo governador
Cláudio Castro (PL), o decreto
tem como objetivo diminuir as
mortes em ações da polícia
aprimorando três eixos: recursos humanos, recursos materiais e procedimentos administrativos e operacionais.
No primeiro eixo, as Polícias Militar e Civil devem submeter seus integrantes a atividades que permitam desenvolver e aprimorar habilidades
socioemocionais. Além disso,
devem passar por acompanhamento psicológico. No entanto, um anexo do próprio
decreto diz que os policiais já
recebem acompanhamento
psicológico e que já dispõem
de atividades voltadas à educação socioemocional.
O decreto determina também que a polícia disponha de
aulas sobre direitos humanos,
algo que, segundo a PM, já
existe no currículo de formação dos agentes. A Folha perguntou ao governo fluminense
por que o decreto inclui medidas que já existem, mas não
houve resposta até a publicação desta reportagem. Quanto
ao segundo eixo, que versa sobre os recursos materiais, o decreto determina que as polícias invistam em equipamentos de inteligência, como softwares de interceptação de dados e de descriptografia, para
diminuir a possibilidade de
confronto nas operações.
Os agentes também deverão carregar câmeras portáteis
em uniformes para que suas
ações sejam gravadas. O governador Cláudio Castro (PL)
já tinha anunciado essa medida em dezembro do ano passado, dizendo que o estado iria
fazer a maior aquisição de câmeras portáteis do mundo,
com 21 mil dispositivos. Segundo o decreto, os equipamentos também serão instalados em helicópteros e viaturas
blindadas. Já o eixo que trata
sobre os procedimentos administrativos prevê que, em operações planejadas e não emergenciais, os agentes não podem utilizar bens públicos, como postos de saúde e escolas,
como base de operações. As
polícias também devem iniciar
operações em horários em que
há menor circulação de pessoas, evitando principalmente
os horários escolares.
Além dos três eixos, o decreto estabelece a Comissão
de Monitoramento e Gestão,
cuja função é definir e acompanhar indicadores sobre o
plano. O órgão será formado
por seis membros: governador
do estado; o secretário de Estado de Polícia Civil; o secretário
de Estado da PM; a diretorapresidente do ISP (Instituto de
Segurança Pública) e por dois
membros indicados pelo governador, que também irá presidir a comissão. De acordo
com Cecília Olliveira, diretoraexecutiva do instituto Fogo
Cruzado, o plano divulgado
pelo governo não tem medidas
objetivas, cronogramas e previsão de recursos para implementar as ações, medidas que
o STF havia determinado.
O Rio de Janeiro tem índices elevados de mortes em
ações policiais. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o estado foi o
quinto em letalidade policial
em 2020.
Já a cidade do Rio foi o município brasileiro com os
maiores números absolutos de
mortes em intervenções policiais, com 415 vítimas. Os dados estão no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no ano passado.
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