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PÁGINA 8

ILHA

União quer
tirar Fernando
de Noronha de
Pernambuco
A AGU (Advocacia-Geral da
União) iniciou uma disputa judicial no STF (Supremo Tribunal
Federal) com o estado de Pernambuco para que seja declarado o domínio federal sobre o arquipélago de Fernando de Noronha. Segundo o órgão do governo federal, Pernambuco descumpriu um contrato de cessão
de uso em condições especiais
da ilha de Noronha, firmado em
2002. O argumento é de que o estado fez concessões indevidas de
edificações na faixa de praia, aumentou de forma irregular a rede
hoteleira e deu permissões de
uso sem autorização da SPU (Secretaria de Patrimônio da
União). Ainda diz que há conflitos de competência entre o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e a Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco, além de o estado não
cumprir pagamentos mensais à
União. "O Estado de Pernambuco em nenhum momento notificou a SPU/ME acerca das ocupações irregulares vastamente
comprovadas pelos órgãos de
controle, bem como ressaltou
que 'não se tem informação de
medidas adotadas para readequação das irregularidades existentes à época do contrato ou impedimento de novas'", diz o pedido da AGU.

Prévia da inflação oficial é a
maior para março desde 2015
restia de alimentos e já refletiu os impactos iniciais da guerra na
Ucrânia, que elevou as cotações do petróleo e, assim, gerou megaaumento de combustíveis, como a gasolina, no Brasil. Na mediana,
analistas consultados pela agência Bloomberg esperavam avanço de
0,85% para o IPCA-15. PÁGINA 2

A inflação medida pelo IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo 15) voltou a ficar acima das projeções de analistas. Em março, o índice teve alta de 0,95%. É a maior variação para o
mês desde 2015 (1,24%), informou nesta sexta-feira o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística). O resultado foi puxado pela ca-
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PF abre dois inquéritos para
investigar ministro e pastores
FNDE (Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação). A outra
investigação foi instaurada na sede do órgão, no setor que cuida de
inquéritos que tramitam no STF (Supremo Tribunal Federal), e tem
como alvo o ministro Milton Ribeiro (foto) e a fala dele em áudio revelado pelo jornal Folha de S.Paulo. PÁGINA 7

A Polícia Federal abriu nesta sexta-feira dois inquéritos que miram
a atuação de pastores na liberação de verbas no Ministério da Educação. O primeiro deles foi aberto na Superintendência da PF no Distrito Federal e irá apurar as suspeitas apontadas em um relatório da
Controladoria-Geral da União sobre distribuições de verbas do
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Receita mira
sites de compras
estrangeiros

Guedes garante
crescimento, mas
não sabe como

A Receita Federal estuda uma MP (Medida Provisória) para impedir que empresas de comércio eletrônico estrangeiras vendam mercadorias para brasileiros sem pagar os devidos impostos. A mudança,
se efetivada, deve atingir marketplaces como AliExpress e Shopee. A informação foi dada pelo secretário especial da Receita Federal, Julio Cesar Vieira
Gomes, em evento na última quarta-feira. PÁGINA 6

O ministro da Economia, Paulo Guedes (foto),
disse nesta sexta que "está absolutamente garantido que o país vai crescer". Apesar de não especificar como, Guedes afirmou que o Brasil "já está em
posição de deslanchar o crescimento". "O Brasil
caiu menos, voltou mais rápido e já está em posição de deslanchar o crescimento... Está absolutamente garantido que o país vai crescer. PÁGINA 2
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R$ 1.212,00 IGP-M
1,83% (fev.)
R$ 3,7053 IPCA
1,01% (fev.)
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11,75% 0,71
até o dia 24/mar
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EURO Comercial
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Dólar cai para R$ 4,74
e atinge menor valor
em 2 anos; Bolsa sobe

Prévia da inflação oficial é a
maior para março desde 2015

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

A migração de capitais externos para a América Latina e
os juros altos fizeram o dólar
cair pela oitava vez seguida e
atingir o menor valor desde o
início da pandemia de Covid19. A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) alternou altas
e baixas ao longo do dia, mas
fechou com leves ganhos, próxima da estabilidade.
O dólar comercial encerrou
esta sexta-feira vendido a R$
4,747, com recuo de R$ 0,085
(-1,47%). A cotação operou
em queda durante toda a sessão e fechou próxima da mínima do dia.
A moeda norte-americana
está no menor valor desde 11
de março de 2020, quando tinha fechado a R$ 4,72. Naquele
dia, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) tinha decretado a
pandemia global de Covid-19.
Apenas nesta semana, o

dólar caiu 5,35%. A divisa acumula queda de 7,92% em março e de 14,86% em 2022.
No mercado de ações, o dia
foi mais tenso. O Índice Bovespa(Ibovespa), fechou aos
119.081 pontos, com leve alta
de 0,02%. O indicador iniciou
o dia em alta, chegando a subir 0,56% nos primeiros minutos de negociação, mas perdeu
força e alternou altas e quedas
com o recuo de ações de empresas exportadoras de commodities (bens primários com
cotação internacional). O Ibovespa continua no maior nível
desde 1º de setembro do ano
passado.
O segundo é a alta de juros
no continente. No Brasil, a taxa Selic (juros básicos da economia) está em 11,75% ao ano,
no maior nível desde abril de
2017. Juros mais altos tornam
países emergentes mais
atraentes para investidores estrangeiros.

MEDIDA PROVISÓRIA

Governo lança medida
para trabalho híbrido e
contrato por produção
FÁBIO PUPO E MARIANNA
HOLANDA/FOLHAPRESS
O governo assinou nesta
sexta-feira uma MP (Medida
Provisória) que flexibiliza regras para a contratação por teletrabalho e altera a regulação
do auxílio-alimentação.
Bruno Dalcolmo, secretário-executivo do Ministério do
Trabalho e Previdência, disse
que a medida permite a adoção do modelo híbrido para os
funcionários das empresas,
com prevalência do presencial
sobre o remoto e vice-versa.
"(O teletrabalho) Era algo binário, ou a pessoa estava no teletrabalho ou no presencial. As
pessoas querem algo flexível, e
as empresas entendem que na
formação ética das pessoas é
importante que elas estejam
em algum momento dentro das
empresas. A medida lançada
nesta sexta-feira permite essa
flexibilidade", disse.
O texto estabelece que a
presença do trabalhador no
ambiente de trabalho para tarefas específicas, ainda que de
forma habitual, não descaracteriza o trabalho remoto.
A medida também passa a
prever expressamente que o teletrabalho poderá ser contratado por jornada, produção ou
tarefa. No caso de contrato por
produção não será aplicado o
capítulo da CLT (Consolidação
das Leis do Trabalho) que trata
da duração do trabalho e que
prevê o controle de jornada.
Caso a contratação seja por
jornada, a medida permite o
controle remoto da jornada
pelo empregador, viabilizando

o pagamento de horas extras
caso ultrapassada a jornada
regular.
De acordo com o governo,
os trabalhadores com deficiência ou com filhos de até quatro
anos completos devem ter
prioridade para as vagas em teletrabalho.
Para aquelas atividades em
que o controle de jornada não
é essencial, o trabalhador terá
liberdade para exercer suas tarefas na hora que desejar. O teletrabalho também poderá ser
aplicado a aprendizes e estagiários.
Segundo o governo, fica permitido que os detalhes constem no acordo individual entre
a empresa e o trabalhador.
Medida altera o auxílio-alimentação No caso do auxílioalimentação, a medida altera
as regras de pagamento proibindo, por exemplo, a cobrança de taxas negativas ou descontos na contratação de empresas fornecedoras de auxílio-alimentação.
O modelo em uso até agora
permitia descontos pelas empresas emissoras dos vales-refeição e alimentação às empresas beneficiárias, que recebem
isenção tributária para implementar programas de alimentação a seus trabalhadores.
Com isso, diz o governo, as
empresas "tiqueteiras" equilibram essa perda exigindo altas
taxas dos estabelecimentos comerciais credenciados. Para o
Ministério do Trabalho e Previdência, a prática desvirtua a
política pública, retirando o
trabalhador da condição de
maior beneficiado.

As publicações legais de sua empresa com o melhor
preço em um jornal de qualidade
Tels.: (21)

3556-3030 / 96865-1628

A

inflação medida pelo
IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo 15) voltou a
ficar acima das projeções de
analistas.
Em março, o índice teve alta
de 0,95%. É a maior variação para o mês desde 2015 (1,24%), informou nesta sexta-feira o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
O resultado foi puxado pela
carestia de alimentos e já refletiu
os impactos iniciais da guerra na
Ucrânia, que elevou as cotações
do petróleo e, assim, gerou mega-aumento de combustíveis,
como a gasolina, no Brasil.
Na mediana, analistas consultados pela agência Bloom-

berg esperavam avanço de
0,85% para o IPCA-15. Em fevereiro, o indicador havia registrado alta ainda maior, de 0,99%.
Com a entrada do novo dado,
o IPCA-15 acumulou inflação de
10,79% em 12 meses até março.
Nessa base de comparação, trata-se do sétimo mês consecutivo
com variação de dois dígitos. Ou
seja, a inflação está acima de
10% desde setembro de 2021.
A taxa de 10,79% é a maior
para o acumulado desde fevereiro de 2016 (10,84%). O IPCA15 em 12 meses estava em
10,76% até fevereiro de 2022.
ALTA DE PREÇOS
Todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados
pelo IBGE tiveram alta de preços
em março. O principal impacto

(0,40 ponto percentual) e a
maior variação (1,95%) vieram
do segmento de alimentação e
bebidas. O ramo acelerou frente
ao mês anterior (1,2%).
Segundo o IBGE, fatores climáticos adversos explicam a
pressão sobre o bolso dos consumidores. No começo deste
ano, a seca no Sul e as chuvas
fortes no Sudeste afetaram a
produção de alimentos, com reflexos na oferta dos produtos e
nos preços.
Em março, houve disparada
da cenoura (45,65%), além de altas expressivas do tomate
(15,46%) e das frutas (6,34%).
Em 12 meses, a cenoura acumulou avanço de 121,64%, o mais
intenso da pesquisa.
No recorte de março, as altas
atingiram ainda os preços da ba-

tata-inglesa (11,81%), do ovo de
galinha (6,53%) e do leite (3,41%).
Do lado das quedas, o IBGE destaca o frango em pedaços (1,82%), cujos preços já haviam
recuado em fevereiro (-1,31%).
O grupo de saúde e cuidados
pessoais teve a segunda maior
influência (0,16 ponto percentual) no IPCA-15 deste mês. Os
preços subiram 1,30%, após baixa em fevereiro (-0,02%). A alta,
indica o IBGE, está relacionada
com o avanço de itens de higiene pessoal (3,98%).
Logo na sequência aparece o
grupo de transportes. O segmento teve impacto de 0,15
ponto percentual e alta de 0,68%
no mês. Dentro de transportes,
os preços da gasolina, o subitem
com maior peso no IPCA-15, subiram 0,83%.

BLÁ-BLÁ-BLÁ

Guedes garante crescimento
do Brasil, mas não sabe como
O ministro da Economia,
Paulo Guedes (foto), disse nesta
sexta que "está absolutamente
garantido que o país vai crescer". Apesar de não especificar
como, Guedes afirmou que o
Brasil "já está em posição de
deslanchar o crescimento".
"O Brasil caiu menos, voltou
mais rápido e já está em posição
de deslanchar o crescimento...
Está absolutamente garantido
que o país vai crescer. Apesar de
toda turbulência, o Brasil tem
uma dinâmica própria de crescimento baseada em taxa de investimento interno", afirmou
Guedes, em evento sobre ação
fundiária no Palácio do Planalto.
Também sem dizer como,
Guedes afirmou que irá "aprofundar" o atual programa social

do governo federal, o Auxílio
Brasil.
Criado de forma repentina no
fim do ano passado, o Auxílio
Brasil é a principal aposta do presidente Jair Bolsonaro (PL) na
área social, mesmo tendo sido
lançado em quase seu último ano
de governo. Ele substituiu o Bolsa
Família e paga pelo menos R$ 400
para cada família beneficiada.
"Não faz sentido um governo
trilionário e o povo pobre. Vamos criar o fundo de erradicação da pobreza e vamos aprofundar o programa que o senhor
começou", disse Guedes, se dirigindo a Bolsonaro, também presente no evento.
2021 X 2022
Após desabar em 2020, o PIB

ANTONIO CRUZ/ABRASIL

(Produto Interno Bruto) do
Brasil fechou 2021 em alta de
4,6%, totalizando R$ 8,7 tri-

lhões. Analistas dizem que o
bom desempenho ocorreu porque a comparação é com 2020,
ano de forte queda por causa
da pandemia do novo coronavírus.
O avanço de 4,6% no ano passado representa uma recuperação das perdas de 2020, quando
a economia brasileira encolheu
3,9% devido à pandemia da covid-19. O mercado financeiro já
esperava por um crescimento de
4,5%, passada a fase mais intensa da pandemia.
Apesar do crescimento consistente em 2021, economistas
do mercado financeiro projetam
crescimento muito menor do PIB
em 2022, de apenas 0,3%. A Fiesp
acredita que economia brasileira
não terá crescimento neste ano.

ONG

Defesa do consumidor lança suspeita
sobre modernização do setor elétrico
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS
Na discussão do novo marco
regulatório do setor elétrico, a
ONG de defesa do consumidor
Idec procurou os deputados federais para manifestar preocupação.
Segundo o Idec, é preciso
acompanhar para que o texto final não acabe encarecendo o
custo do serviço, elevando ainda

mais a conta de luz de uma parte
dos brasileiros.
O principal tema do projeto
de lei é a abertura irrestrita do
mercado de energia, de modo
que o consumidor possa escolher seu próprio fornecedor de
eletricidade, saindo do mercado
cativo para o livre.
Um dos pontos a serem observados é o da separação entre
as atividades de distribuição e

comercialização, ou seja, as distribuidoras deixam de atuar
com a compra da energia e passam a se concentrar só na distribuição por cabos e postes, enquanto a atividade de comercialização passa a ocorrer diretamente entre consumidores e geradores ou comercializadores.
Segundo o Idec, esse processo só vai reduzir custos se for capaz de realmente estimular a

concorrência.
Na semana passada, representantes do setor elétrico se
reuniram com parlamentares
em Brasília para pressionar pela
deliberação do novo marco regulatório do setor antes das eleições de outubro.
Caso aprovado na Câmara, o
projeto volta ao Senado, por ter
alterações no texto sancionado
pelos senadores no ano passado.

FGV

Ìndice de confiança do consumidor
recua 3,1 pontos em março
O Índice de Confiança do
Consumidor (ICC), medido pela
Fundação Getulio Vargas (FGV),
caiu 3,1 pontos de fevereiro para
março deste ano. Com isso, o in-

dicador chegou a 74,8 pontos,
em uma escala de 0 a 200.
O Índice de Situação Atual
(ISA), que mede a confiança no
presente, recuou 2,6 pontos e
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atingiu 65,3, o menor nível
desde abril de 2021 (64,5 pontos).
O Índice de Expectativas (IE),
que avalia a percepção dos con-

sumidores sobre o futuro, teve
queda de 3,2 pontos e passou
para 82,5, retornando ao patamar próximo ao observado em
outubro de 2021 (82,4 pontos).
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Receita mira sites de compras estrangeiros
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

A

Receita Federal estuda uma MP (Medida
Provisória) para impedir que empresas de comércio
eletrônico estrangeiras vendam
mercadorias para brasileiros
sem pagar os devidos impostos.
A mudança, se efetivada, deve
atingir marketplaces como
AliExpress e Shopee.
A informação foi dada pelo
secretário especial da Receita
Federal, Julio Cesar Vieira Gomes, em evento na última quarta-feira. Segundo ele, a mudança
permitirá verificar o fluxo financeiro das operações e comparar
com o que é declarado na impor-

tação das mercadorias.
Gomes diz que a medida coibirá o que chama de "camelódromo virtual". "Estamos desenvolvendo uma medida provisória e acho que ela vai ter ganhos
elevadíssimos", disse Gomes.
As declarações do secretário
foram dadas durante encontro
com membros da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo
e representantes da iniciativa
privada em Brasília, e é sinalizada após pedido de empresários
como Alexandre Ostrowiecki,
CEO da Multilaser.
Os empresários afirmam que
empresas asiáticas têm aproveitado trecho da legislação que autoriza a pessoa física a enviar

bens estrangeiros para outra pessoa no Brasil sem pagar impostos, desde que o valor da mercadoria fique abaixo de US$ 50.
A avaliação é que empresas
de comércio eletrônico estão
fraudando os dados ao registrar
mercadorias mais caras com
preço abaixo do valor de US$
50. Além disso, muitas declaram a operação como se fosse
uma transação entre duas pessoas físicas.
"Existem grandes plataformas
asiáticas de ecommerce que
usam uma brecha que permite
que pessoas enviem produtos de
fora sem pagar imposto. Essa
brecha foi criada nos anos 1980
pensando em encomendas de

pessoa física para pessoa física",
afirmou Ostrowiecki em vídeo
veiculado durante o evento.
"Essas plataformas estão enviando centenas de milhares de
pacotes fingindo ser pessoas físicas e subfaturam [os produtos]", disse.
Segundo ele, dados da Receita apontam que o número de encomendas está crescendo de forma geométrica e já passa de 700
mil pacotes por dia, "direto dos
fabricantes asiáticos para a casa
das pessoas, sem pagar tributo".
Para ele, a situação é injusta
com as empresas brasileiras -que
têm que recolher os impostos
brasileiros com uma carga alta.
Segundo Ostrowiecki, o país
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perde R$ 80 bilhões em arrecadação por ano com as fraudes e a
demanda já foi apresentada aos
ministérios da Economia e da
Justiça, além da PGR (Procuradoria-Geral da República).
Entre as medidas discutidas
com a Receita, está fazer os sites
de marketplace (que vendem
produtos de diferentes lojas) serem responsabilizados criminalmente como solidários às
operações de seus parceiros.
Além disso, também é sugerida
a responsabilização solidária do
transportador (como os Correios) em caso de transporte de
produto ilegal.
Os empresários ainda defendem a exigência de a nota fiscal

acompanhar qualquer mercadoria a ser transportada pelos
Correios, com todos os dados fiscais necessários. E pedem ao governo até mesmo o veto a empresas atacadistas, varejistas ou
de ecommerce de comprarem os
Correios no processo de privatização da estatal.
Nas reuniões com o governo,
tem sido feita uma apresentação
sobre o contrabando digital organizada pelo IDV (Instituto para o Desenvolvimento do Varejo)
-que menciona até perigos sobre
a qualidade dos produtos e dos
serviços, usando fotos que retratam centros de distribuição das
empresas acusadas com mercadorias espalhadas pelo chão.
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PF abre dois inquéritos para
investigar ministro e pastores
FÁBIO SEAPIÃO E JOSÉ
MARQUES/FOLHAPRESS

A

Polícia Federal abriu
nesta sexta-feira dois
inquéritos que miram
a atuação de pastores na liberação de verbas no Ministério da
Educação.
O primeiro deles foi aberto na
Superintendência da PF no Distrito Federal e irá apurar as suspeitas apontadas em um relatório da Controladoria-Geral da
União sobre distribuições de
verbas do FNDE (Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação).
A outra investigação foi instaurada na sede do órgão, no setor que cuida de inquéritos que
tramitam no STF (Supremo Tribunal Federal), e tem como alvo
o ministro Milton Ribeiro e a fala
dele em áudio revelado pelo jor-

nal Folha de S.Paulo.
No caso do ministro, serão
apuradas suspeitas de corrupção passiva, tráfico de influência, prevaricação e advocacia
administrativa.
O inquérito que mira Ribeiro
foi autorizado pela ministra Cármen Lúcia, do STF, e atendeu a
pedido do procurador-geral da
República, Augusto Aras.
O PGR solicitou a investigação depois de a 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.
Na gravação, o ministro diz
ainda que isso atende a uma solicitação do presidente Bolsona-

ro 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.
A PGR também pretende
apurar a suspeita de achaque ao
prefeito Gilberto Braga (PSDB),
do município maranhense de
Luis 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 con-

firmou com outras duas pessoas
presentes no local onde o pedido de propina foi feito.
Os dois pastores, Gilmar Santos e Arilton Moura, também
são alvos do inquérito autorizado por Cármen Lúcia. A ministra
deu prazo de máximo de 30 dias
improrrogáveis para o inquérito, "salvo o caso de motivação
específica e suficiente".
Ao autorizar a abertura de investigação, a ministra disse que
"a gravidade do quadro descrito
é inconteste e não poderia deixar
de ser objeto de investigação
imediata, aprofundada e elucidativa sobre os fatos e suas consequências, incluídas as penais".
"Nos autos se dá notícia de fatos gravíssimos e agressivos à cidadania e à integridade das instituições republicanas que parecem configurar práticas delituosas", acrescentou.

ELEIÇÕES

Telegram assina com TSE
compromisso contra fake news
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS
O Telegram aderiu ao programa de enfrentamento à desinformação nas eleições, anunciou nesta sexta-feira o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
O objetivo do programa é combater conteúdos falsos relacionados à Justiça Eleitoral, incluindo
as urnas eletrônicas e os atores
envolvidos do pleito -ministros do
TSE, por exemplo. Outras plataformas já haviam firmado a parceria com a corte no mês passado.

O aplicativo sediado em Dubai (Emirados Árabes) vinha escapando das tentativas de contato e só apareceu após o bloqueio determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF
(Supremo Tribunal Federal) na
sexta-feira. A determinação foi
revogada dois dias depois.
O advogado Alan Thomaz,
nomeado representante da ferramenta no Brasil como umas
das providências adotadas pela
empresa para reverter a que a
suspensão, se reuniu com técni-

cos do TSE na quinta-feira passada e recebeu informações sobre o programa.
Thomaz disse à corte que levaria a proposta aos executivos
do serviço de mensagens. O Telegram é comandado pelo seu
fundador, Pavel Durov.
A ferramenta se comprometeu
com o TSE a manter o sigilo sobre
as informações a que tiver acesso
ou conhecimento, salvo autorização em sentido contrário.
O programa tem caráter administrativo e colaborativo, e

não regulatório ou sancionatório, informou o TSE. A parceria
entre o tribunal e as plataformas
é uma das principais apostas no
combate à desinformação nas
eleições de outubro.
Em outra frente, estão correndo os dez dias para que Thomaz
envie ao MPF (Ministério Público Federal) em São Paulo dados
sobre moderação de conteúdo e
combate às notícias falsas por
parte do Telegram dentro das investigações que os procuradores
conduzem sobre o tema.

MG

Kalil renuncia à Prefeitura de BH
para disputar Governo de Minas
LEONARDO
AUGUSTO/FOLHAPRESS
O prefeito de Belo Horizonte,
Alexandre Kalil (PSD), anunciou
nesta sexta-feira, data em que
completa 63 anos, sua renúncia
à prefeitura da capital para disputar o Governo de Minas Gerais nas eleições deste ano.
O comunicado foi feito durante a manhã, na prefeitura,
depois de reunião de despedida
com secretários municipais. Kalil terá como seu principal rival
na briga pelo Palácio Tiradentes
o governador Romeu Zema (No-

NINHO

vo), que busca a reeleição.
O prazo para desincompatibilização de chefes do Poder
Executivo que vão disputar as
eleições de outubro termina no
próximo sábado. No lugar de
Kalil na prefeitura assume o vice, Fuad Noman (PSD). A posse
deverá ocorrer na segunda-feira, na Câmara Municipal.
"Digo sem medo que nós fizemos o que devíamos fazer", disse Kalil, no discurso de despedida. Sem citar nomes, mas se referindo ao governo de seu rival,
Zema, o prefeito afirmou que vai
"parar essa gente".

Professores da rede pública
municipal fizeram protesto na
porta da prefeitura, no centro da
cidade, durante o pronunciamento. Um manifestante foi levado para o pronto-socorro depois de confronto com a Guarda
Municipal. A corporação disse
que houve tentativa de invasão
da sede municipal do governo.
O prefeito deixa o cargo e vai
se concentrar no fechamento de
sua chapa para a briga pelo Palácio Tiradentes, negociação
que tem relação direta com a
disputa presidencial.
O ex-presidente Luiz Inácio

Lula da Silva (PT) definiu o prefeito de Belo Horizonte como
seu candidato em Minas, garantindo palanque como candidato
ao Palácio do Planalto no estado, o segundo maior colégio
eleitoral do país.
A aliança, no entanto, ainda
não foi completamente fechada. O PT quer ficar com a vaga
para disputa pelo Senado, com
o deputado Reginaldo Lopes. O
PSD de Kalil, no entanto, também quer a posição na chapa,
com o senador Alexandre Silveira (PSD), na busca de sua
reeleição.

TUCANO

Eduardo Leite planeja ficar no PSDB e
derrubar Doria da disputa presidencial
CAROLINA LINHARES E
JULIA CHAIB/FOLHAPRESS
O governador do Rio Grande
do Sul, Eduardo Leite (PSDB),
tende a não mais deixar a sigla rumo ao PSD, segundo aliados tucanos. O plano do gaúcho é tentar
concorrer à Presidência da República pelo PSDB e, para isso, deve
renunciar ao governo -seu prazo é
o próximo dia 2.
Leite convocou uma entrevista
à imprensa para esta segunda-feira, para anunciar suas decisões.
Há semanas, a filiação de Leite
ao PSD para disputar o Palácio do
Planalto era dada como certa,
mas o governador foi convencido
de que sua candidatura seria iso-

lada, sem a coligação com siglas
aliadas, e solitária -já que o partido é dividido entre quem apoia
Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT).
Mas no PSDB o caminho tampouco será fácil. O presidenciável
do partido é o governador de São
Paulo, João Doria (PSDB), que
venceu Leite nas prévias de novembro. A viabilidade de Leite depende de que a legenda enterre as
prévias, em uma manobra improvável, e mude seu indicado ou de
que Doria desista.
Por isso, alguns tucanos o
aconselharam a disputar a reeleição no Rio Grande do Sul, onde
ele lidera as pesquisas, contornando sua promessa de campanha de que não iria tentar se ree-

leger. Pesa a favor dessa opção o
fato de que, sem Leite, o PSDB
não tem um candidato competitivo no estado.
Uma carta enviada por caciques do PSDB a Leite, no último
dia 18, ajudou a convencê-lo a ficar. O texto lembra a trajetória dele no partido e diz que "o movimento cresce, reuniremos as forças necessárias". A carta é assinada também por aliados de Doria.
Mirando a candidatura, a ideia
de aliados de Leite no partido, encabeçada pelo deputado Aécio
Neves (PSDB-MG), é a de que o
nome do gaúcho seja chancelado
pelos partidos da chamada terceira via, dado que ele seria mais viável que Doria.

Esse cenário em que Leite poderia ser alçado como candidato
do PSDB ao Planalto é tratado
como ilusório por aliados de
Doria, já que o governador paulista venceu uma disputa interna que teve gasto do fundo público partidário, participação de
milhares de filiados e registro do
resultado na Justiça Eleitoral.
O PSDB já anunciou uma federação com o Cidadania e selou uma aliança com União Brasil e MDB. Os quatro partidos
acordaram que, até junho, escolherão um candidato único.
É nessa negociação que a escolha por Leite pode prosperar,
segundo a ala do PSDB que o
apoia.
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Lula lança Boulos
candidato a prefeito
de São Paulo em 2024
O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) lançou a candidatura do líder sem-teto Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de São Paulo em 2024.
"Temos que fazer a Presidência, o Governo de São Paulo e,
em 2024, vamos fazer o Boulos
prefeito de São Paulo. A gente
vai consertar o país", disse Lula
na manhã desta sexta-feira.
O petista voltou a afirmar
que também é importante a votação para nomes no Congresso
Nacional, e não somente à Presidência. "Quem faz as leis é o
Congresso. E hoje nós temos esse orçamento secreto que ninguém sabe para onde está indo
o dinheiro."
Lula participou de visita aos
condomínios Santo Dias e Novo Pinheirinho, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), em Santo André,
nesta sexta-feira. Ele estava
acompanhado de Boulos e do
pré-candidato ao Palácio dos

Bandeirantes pelo PT, Fernando Haddad.
Esse é o primeiro encontro
público entre os três líderes
após o anúncio de desistência
da candidatura de Boulos para
o Governo de São Paulo.
Coordenador do MTST,
Boulos anunciou na segundafeira passada que desistiu de
disputar o Executivo estadual
e que será candidato a deputado federal pela legenda. Em
seu discurso, nesta sexta, Boulos cumprimentou Haddad
como o "futuro governador de
São Paulo".
"Quero cumprimentar o futuro governador do estado de
São Paulo. Que eu espero que
possa liderar uma frente para a
gente derrotar o 'tucanistão'
aqui no estado", afirmou o líder
sem-teto.
Apesar da desistência de
Boulos, o PSOL ainda irá debater internamente se apoia ou
não o nome de Haddad.

Sábado, domingo e segunda-feira, 26, 27 e 28 de março de 2022
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Educação
pós-pandemia

P

or iniciativa do Dr. Ernane Galvêas, que dirige o
Conselho Técnico da Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, realizei
uma palestra sobre “Educação pós-pandemia”.
Após minhas considerações, revezaram-se diversos
oradores, com uma penca de temas pertinentes.
Arno Wehling concordou com as críticas feitas
ao MEC, sobretudo pela omissão em relação ao
preparo dos docentes. O Conselheiro Antônio
Celso fez algumas recordações dos nossos tempos de UERJ (quase 40 anos) e defendeu ardorosamente a inclusão digital, tema que foi depois
muito repetido.
A falta de internet para todos foi um tema recorrente. Falou-se também na necessidade de
implantação do ensino técnico, que se tornou
uma grande e inadiável prioridade. Depois, focalizou-se o ensino à distância, hoje uma realidade. Mas como preparar os futuros enfermeiros
nessa modalidade?
Aspásia Camargo mostrou que a reforma é necessária. “Há muitas portarias e poucas leis.” Ela
defende a tese de que o dinheiro hoje mal utilizado pelo MEC deveria ser distribuído às Prefeituras e preconiza uma revisão tecnológica.
Marcos Azambuja, com o seu estilo muito pessoal, revela-se um pouco pessimista. Reclama
que há uma ruptura de sentimentos entre pais e
filhos: “Há competência, talento, mas falta chegar às soluções.”
Aurélio Wander , sempre muito seguro, lembrou o que fez Napoleão quando suspendeu as
aulas de Moral e Política. Hoje, temos de valorizar a digitalização do ensino. E assim cuidar da
educação do futuro.
Joel Rennó lembrou que também no setor da
energia a educação é fundamental. Citou os feitos da firma finlandesa Nokia. Rubens Novaes,
ex-presidente do Banco do Brasil, com apoio de
Olga Simbalista, afirmou que o grande problema
da educação é lidar competentemente com a
criança. Trabalhar a sua capacidade cognitiva.
Nelson Mello e Souza diz que é preciso aprender
a pensar, tirando a criança do binômio mendicância/crime. Como se vê, numa simples sessão
da CNC, muitas idéias foram surgindo, mostrando que há um vasto caminho a ser percorrido.

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

Tarde

Noite

32º

GUERRA

25º

85%

05:44 17:26
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Tropas da Ucrânia
formadas por neonazistas
combatem tropas russas
ANDRÉ LIOHN/FOLHAPRESS

C

erca de 50 combatentes do Batalhão Azov,
um grupo paramilitar
neonazista que agora faz parte da
Guarda Nacional da Ucrânia, se
reuniram nesta sexta-feira para a
cerimônia de cremação de dois
combatentes que foram mortos
em Moschum, a nordeste da
grande Kiev e a 35 km do centro
da capital.
Um deles, que adotou o nome
de guerra Tur, retornou ao país
após dois anos trabalhando numa
empresa de proteção de animais
ameaçados de extinção na África
do Sul. "Protejo os animais porque não sabem fazer guerra. Faço
guerra por eles", disse, enquanto
aguardava a chegada dos corpos
dos atingidos por um bombardeio. "Não estamos em 2014 (em
referência à anexação da Crimeia
pelos russos), esta é uma outra
guerra -não temos mais combates
cara a cara. Hoje os russos nos
atacam com morteiros."
Ao anunciar o início de sua
"operação militar especial", o presidente russo, Vladimir Putin, citou entre os motivos para desencadear a guerra a necessidade de
"desnazificar" a Ucrânia. A existência do Batalhão Azov, criado
há oito anos para lutar contra separatistas russos, confirma a presença de neonazistas no país, ainda que não sejam maioria no
Exército nem façam parte do governo ucraniano.
Tur, 32, diz que, no início deste
ano, não acreditava que a Rússia
fosse de fato invadir a Ucrânia.
"Putin sempre soube que os ucra-

nianos são melhores soldados do
que os russos. Um soldado ucraniano pode combater dez soldados russos e ainda ter grande
chance de vencer." Otimista, ele é
um entre um desconhecido número de combatentes na linha de
frente, cifra que o governo mantém em segredo.
Seja qual for, esses soldados
têm hoje em mãos equipamentos
militares modernos fornecidos
por países ocidentais para empreender não só estratégias de defesa, mas também de contra-ataque, o que vem possibilitando, até
agora, em algumas cidades, que
as forças ucranianas mantenham
suas posições.
Informações do relatório dos
serviços de inteligência do Reino
Unido divulgado nesta sexta-feira
dão conta de que as tropas da
Ucrânia estão recapturando cidades a leste de Kiev, e as da Rússia,
que tentavam tomar a capital, recuando. De acordo com Volodimir Borisenko, prefeito de Borispol, onde fica o principal aeroporto de Kiev, as forças da Ucrânia retomaram o controle de uma região entre a cidade e Brovari e
avançaram, mas pararam para
evitar o perigo que a operação representaria aos civis.
Em outra frente, a noroeste de
Kiev, os embates ocorrem em
meio a ruínas deixadas pelos
combates das últimas semanas.
Em Irpin, Bucha e Hostomel, tropas ucranianas tentam cercar as
russas.
No cemitério de Kiev, enquanto o padre lia o sermão de
despedida, o som de explosões
de artilharia que parecia ser lan-

çada de dentro da área urbana da
capital, de algum lugar muito
próximo de onde os dois corpos
seriam cremados, era ouvido –e
seus efeitos, sentidos em forma
de abalos na terra.
Com pouco mais de dois metros de altura, forte sem ser musculoso, com cabelos e barba bem
ruivos, o combatente ucraniano,
além de ter adotado o nome Tur,
segue também um visual inspirado em Thor, deus do trovão na
mitologia nórdica, adorado por
muitos outros membros da extrema direita ucraniana.
Uma das estratégias de recrutamento do Azov é buscar pessoas
como Tur, fascinadas pelo mundo militar, mas que em algum
momento foram impedidas de seguir a carreira por motivos físicos,
sociais e até psicológicos. Muitas
vezes, a convicção ideológica é
forjada com o tempo nas zonas de
combate.
Na porta da capela, os dois caixões, um aberto e outro lacrado,
ficaram expostos a combatentes e
familiares dos jovens mortos.
Diante das urnas, cobertas com a
bandeira amarela e azul da Ucrânia ornamentada com o emblema do Batalhão Azov, o "Wolfsangel", símbolo heráldico alemão
inspirado nas armadilhas medievais de caça de lobos, cinco soldados se colocaram em linha e dispararam salvas de tiros depois de
um comandante pronunciar as
palavras "Slava Ukaini" -Glória à
Ucrânia.
O "Wolfsangel" foi utilizado
amplamente pelas SS nazistas, inclusive por sua segunda divisão
de combate

A pretexto de ajudar Europa, Joe
Biden fecha acordo para vender gás
Os Estados Unidos fornecerão
à União Europeia (UE) mais gás
natural liquefeito (GNL) para ajudar a reduzir a dependência de
combustíveis fósseis russos. A informação foi dada pelo presidente norte-americano, Joe Biden,
nesta sexta-feira, em meio à reunião de líderes da UE para analisar crise de energia desencadeada
pela guerra.
O pacto, anunciado durante
visita de Biden a Bruxelas, segue-se a um dia de três cúpulas
na cidade, onde os líderes se
reuniram para tratar da invasão
russa da Ucrânia e ofereceram
novo apoio a Kiev.
"Estamos nos unindo para reduzir a dependência da Europa
da energia russa", disse Biden aos
repórteres. "Não devemos subsidiar o ataque brutal de Putin à
Ucrânia."
A Rússia fornece 40% das necessidades de gás da União Europeia e mais de um quarto de suas
importações de petróleo.
"Como vocês sabem, nosso objetivo é reduzir nossa dependência da Rússia", disse Ursula von
der Leyen, chefe da Comissão Europeia, em entrevista conjunta
com Biden.
"O compromisso dos Estados
Unidos de fornecer à UE pelo menos 15 bilhões de metros cúbicos

(bcm) adicionais de GNL este ano
é um grande passo nessa direção", disse ela. "Estamos determinados a nos opor à guerra brutal
da Rússia".
Entretanto, como as usinas
norte-americanas já estão produzindo GNL em plena capacidade,
os analistas disseram que a maior
parte do gás adicional que vai para a Europa teria que vir de exportações destinadas a outras partes
do mundo.
O objetivo a longo prazo seria
garantir, pelo menos até 2030,
cerca de 50 bcm por ano de GNL
adicional nos EUA, disseram Von
der Leyen e Biden.
Contas de energia
A invasão da Ucrânia pelo
maior fornecedor de gás da Europa aumentou ainda mais os já elevados preços da energia. Além
disso, fez com que a UE se comprometesse a reduzir o uso de gás
russo em dois terços este ano, por
meio da elevação de importação
de outros países e do aumento de
uso de energias renováveis.
Os líderes da UE discutem nesta sexta-feira o que mais podem
fazer para controlar as altas contas de energia.
"Não se trata apenas de grandes princípios, grandes reuniões e
presidentes americanos", disse o
primeiro-ministro da Bélgica,

Alexander De Croo, aos repórteres na chegada para o segundo
dia de cúpula de líderes da UE.
"Hoje é sobre as questões cotidianas do povo como a fatura
de eletricidade e gás. Esse é o impacto que vemos hoje dessa
guerra na Ucrânia. Então, precisamos intervir", disse ele, acrescentando que a UE deveria entrar no mercado de energia para
reduzir os preços.
A Espanha, Grécia e outros
países defenderão os limites de
preços de energia e a intervenção
no mercado, enquanto um grupo
que inclui a Alemanha e a Holanda vai recuar e procurar atrasar
essas medidas, disseram diplomatas.
A questão de impor ou não um
embargo à energia russa, além da
série de sanções já aplicadas a
Moscou, também surgirá, mas
nenhuma decisão é esperada.
Aqueles mais dependentes
desse fornecimento - em particular a Alemanha - estão relutantes
em dar um passo que teria grande
impacto econômico.
Os 27 líderes também se comprometerão a começar a comprar
gás em conjunto e a encher os estoques antes do próximo inverno,
para construir um amortecedor
contra novos choques de abastecimento.

Nota
CASOS DE COVID-19 CAEM NA CHINA;
GOVERNO INSPECIONA XANGAI
A China registrou 1.366 casos confirmados de
covid-19 em 24 de março, informou a
autoridade nacional de saúde do país nesta
sexta-feira. O número ficou abaixo dos 2.054 do
dia anterior, embora os casos de infecções
assintomáticas tenham aumentado. Os casos
assintomáticos, que a China conta
separadamente, aumentaram para 3.622, ante
2.829 no dia anterior. As infecções
assintomáticas transmitidas localmente em
Xangai atingiram recorde, passando de 979 para
1.582. Embora pequenos para os padrões
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mundiais, os novos surtos estão pressionando a
estratégia rígida da China, destinada a
minimizar as infecções por covid-19. A variante
Ômicron, altamente infecciosa, atinge as defesas
do país. O governo central enviou esta semana
10 equipes de inspeção para monitorar surtos
em todo o país e garantir que suas instruções
sejam atendidas localmente, com Xangai e as
províncias de Shaanxi e Shandong entre as
regiões sob escrutínio. Dos novos casos em todo
o país, 1.301 foram transmitidos localmente,
disse a Comissão Nacional de Saúde, abaixo dos
2.010 do dia anterior. Até essa quinta-feira, a
China continental havia registrado 140.651
casos sintomáticos confirmados.

Designer foi
morta por
colega com
quem morava
MATHEUS
ROCHA/FOLHAPRESS
Uma investigação da Polícia Civil apontou que a designer de moda Thalissa Nunes
Dourado, 27, foi morta por
uma agente de turismo com
quem dividia casa havia cerca de quatro meses no bairro
Caborê, em Paraty, no sul do
Rio de Janeiro.
Natural de São Paulo, a
designer foi encontrada em
novembro do ano passado já
sem vida no imóvel com as
mãos amarradas e um saco
na cabeça. O exame de necropsia indicou que a causa
da morte foi congestão pulmonar por asfixia.
A polícia e o Ministério
Público pediram a prisão
temporária da suspeita, mas
a juíza Leticia de Souza Branquinho negou o pedido, argumentando que faltam laudos e que a liberdade da suspeita não põe em risco as investigações.
Apesar disso, a juíza determinou a adoção de medidas
cautelares contra a agente de
turismo, que precisará se
apresentar a cada 15 dias à
Justiça e não poderá sair de
Paraty. A magistrada determinou ainda a quebra de sigilo telefônico, informático e
telemático da indiciada. A reportagem não conseguiu localizar a defesa da suspeita.
Segundo Rafael Borges,
advogado que representa a
mãe da vítima, imagens de
câmeras de segurança ajudaram a polícia a chegar à suspeita. "Havia duas câmeras
voltadas para a casa em que
as duas moravam. No momento em que ela foi assassinada, a polícia conseguiu
concluir que a única pessoa
que entra e sai da casa é a
suspeita, mais ninguém."
De acordo com a investigação, foram analisadas cerca de 12 horas de filmagens.
Nos registros, foi possível
identificar Thalissa voltando
para casa com um casal de
amigos à 00h34. Nesse horário, a suspeita já estava no
imóvel.
Os amigos da designer
saem da residência à 1h15. Às
2h20, Thalissa sai de casa
mais uma vez e volta às 3h12.
Já às 6h15, a agente de turismo deixa o imóvel para pedalar, voltando às 9h37. Às
12h30, o Samu (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência) chega ao imóvel para
recolher o corpo da designer.
Segundo a polícia, a agente
de turismo é a principal suspeita porque ninguém entrou
na casa durante o período que
antecedeu o crime até a hora
em que o Samu chegou ao local. Ainda de acordo com a investigação, ela seria a única
pessoa que estava na casa
quando Thalissa morreu.
O advogado Rafael Borges
diz que a suspeita negou as
acusações e afirmou que
Thalissa teria, na verdade, se
suicidado. "O laudo do IML
descartou a hipótese de suicídio. O laudo diz que ela
morreu por asfixia. Tendo a
necropsia concluído que não
foi suicídio, sobrou apenas a
hipótese de ser ela (a autora
do crime)."
Adriana Nunes Dourado,
mãe da vítima, diz que vive à
base de calmante desde que
a filha morreu e que só espera por justiça. "Ela está vivendo livremente. Quem está
presa sou eu. Só saio quando
preciso ir à delegacia ou ao
Ministério Público", diz ela.
"Eu dependo de pessoas
para ir ao supermercado, à
farmácia. Fico enclausurada,
sem ver a luz do dia, há cinco
meses", diz Adriana, acrescentando que teme encontrar a suspeita nas ruas de Paraty. "Mesmo que ela seja
presa, nada vai amenizar a
minha dor. Minha vida acabou, mas espero que a Justiça
seja feita."

