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FEVEREIRO

Arrecadação cresce 5,27% e chega a R$ 148,7 bi
A Receita Federal registrou uma arrecadação de R$

148,7 bilhões no mês de fevereiro, o que representa um
crescimento de 5,27% na comparação com igual mês de
2021, já descontada a inflação. Esse é o melhor resulta-

do para o mês na série histórica atualizada pelo IPCA,
iniciada em 1995. Ainda assim, o dado representa uma
desaceleração em relação ao mês de janeiro, quando a
arrecadação cresceu 18%. Segundo a Receita, a alta nas

receitas em fevereiro vem da melhora na atividade eco-
nômica na comparação com um ano atrás -com mais
vendas em serviços e maior valor em dólar das importa-
ções. PÁGINA 2

O presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna (foto), re-
cebeu ontem a comunicação de que deixará o comando da estatal,
informaram aliados do militar à reportagem. Assessores do Ministé-
rio de Minas e Energia também confirmaram a informação. A demis-
são do militar ocorre após uma série de desgastes com o presidente
Jair Bolsonaro (PL) em razão do mega-aumento dos preços nos com-

bustíveis promovido pela empresa. Em seu lugar, o mais cotado no
momento para assumir é Adriano Pires, atual diretor do Centro Bra-
sileiro de Infraestrutura. Luna vinha sofrendo pressão para revisar a
alta nos preços após variações na cotação do barril do petróleo. O ge-
neral foi pressionado publicamente pelo próprio Bolsonaro e pelo
presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). PÁGINA 2

Pressionado 
por Bolsonaro
PL recua retira 
ação do TSE

LOLLAPALOOZA MEGA-AUMENTO

O PL decidiu retirar o proces-
so apresentado ao TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral) que re-
sultou na decisão do ministro
Raul Araújo de tentar censurar
o Lollapalooza. A ordem para
que o partido pedisse o encerra-
mento da ação partiu do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL), que
teria ficado irritado com a ini-
ciativa da legenda, segundo a
coluna de Mônica Bergamo, do
jornal Folha de S.Paulo. Assim,
tornou-se menos provável que
haja julgamento do caso no ple-
nário da corte. Para que o litígio
seja encerrado, porém, ainda é
necessário que Araújo declare
extinto o processo. A polêmica
teve início após Araújo dar uma
decisão no último sábado em
que estabeleceu que manifesta-
ções a favor ou contra qualquer
candidato ou partido político
estavam proibidas no festival
Loollapalooza, sob pena de
multa de R$ 50 mil. A ação foi
movida pelo PL após Pabllo Vit-
tar fazer um gesto com os dedos
polegar e indicador, formando a
letra L, em apoio ao ex-presi-
dente Lula (PT). PÁGINA 9
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PÁGINA 2

MEC

Milton Ribeiro
é exonerado
após suspeitas
de corrupção

O ministro Milton Ribeiro (Educação) (foto) foi exonerado do cargo
ontem para tentar reduzir o desgaste do governo do presidente Jair Bol-
sonaro (PL). Ele escreveu uma carta de demissão, entregue ao presidente
ontem à tarde no Palácio do Planalto, e a exoneração foi publicada em
edição extra do Diário Oficial da União. Ribeiro se tornou alvo de grande
pressão após a revelação de indícios de um esquema informal de obten-
ção de verbas envolvendo dois pastores sem cargo público, o que incluía
pagamento de propina -Bolsonaro repete que em seu governo não há ca-
sos de corrupção. Prefeitos apontam que essa espécie de balcão de negó-
cios no MEC seria operado pelos pastores ligados a Bolsonaro. PÁGINA 9

PEDRO LADEIRA/FOLHAPRESS

Bolsonaro demite general Silva e
Luna da presidência da Petrobras
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Economia

Dólar tem primeira
alta após oito quedas
e fecha a R$ 4,77
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Num dia de correção no
mercado internacional e em
meio a expectativas em torno
dos juros internos, a cotação
do dólar teve a primeira alta
após oito quedas consecuti-
vas. A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) caiu, pressio-
nada pela troca de comando
na Petrobras.  

O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 4,773,
com alta de R$ 0,025 (+0,53%).
A cotação chegou a R$ 4,81 na
máxima do dia, pouco antes
das 12h, mas desacelerou du-
rante a tarde.

Apesar do resultado de on-
tem, o dólar acumula queda
de 7,43%, em março, e de
14,41%, em 2022.

No mercado de ações, o dia
também foi marcado pela ten-
são. O Índice Bovespa (Iboves-

pa), fechou aos 118.738 pon-
tos, com recuo de 0,29%. O in-
dicador chegou a cair 0,86%
no pior momento da sessão,
por volta das 11h20, e operou
próximo da estabilidade du-
rante a tarde, mas encerrou
em baixa, influenciado pelas
ações da Petrobras, as mais
negociadas na bolsa.

Até o fechamento do merca-
do, a troca de comando do pre-
sidente da Petrobras, Joaquim
Silva e Luna, ainda não tinha
sido confirmada. Notícias so-
bre a demissão, no entanto, co-
meçaram a circular perto do
horário de fechamento, in-
fluenciando as ações da estatal.

As ações ordinárias da Pe-
trobras (com direito a voto em
assembleia de acionista) caí-
ram 2,97%. Os papéis prefe-
renciais (com preferência na
distribuição de dividendos)
recuaram 2,41%.
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Bolsonaro demite general
Silva e Luna da Petrobras
JULIA CHAIB, JULIO 
WIZIACK E RICARDO DELLA
COLETTA/FOLHAPRESS

O
presidente da Petro-
bras, general Joa-
quim Silva e Luna,

recebeu ontem a comunicação
de que deixará o comando da
estatal, informaram aliados do
militar à reportagem.

Assessores do Ministério de
Minas e Energia também confir-
maram a informação.

A demissão do militar ocorre
após uma série de desgastes
com o presidente Jair Bolsonaro

(PL) em razão do mega-aumen-
to dos preços nos combustíveis
promovido pela empresa.

Em seu lugar, o mais cotado no
momento para assumir é Adriano
Pires, atual diretor do Centro Bra-
sileiro de Infraestrutura.

O nome dele, porém, enfrenta
resistência em alas do governo.

Luna vinha sofrendo pressão
para revisar a alta nos preços
após variações na cotação do
barril do petróleo. O general foi
pressionado publicamente pelo
próprio Bolsonaro e pelo presi-
dente da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL).

O militar, porém, dizia inter-
namente que as variações eram
conjunturais e não estruturais e
que não havia chegado a hora
de rever o mega-aumento pro-
movido pela empresa.

A demissão de Luna repete o
desfecho que teve Roberto Cas-
tello Branco, indicado do minis-
tro Paulo Guedes (Economia)
para comandar a Petrobras e
que foi demitido em fevereiro de
2021.

A exoneração de Castello
Branco ocorreu após a compa-
nhia anunciar o quarto aumento
nos preços de diesel e gasolina

naquele ano.
Pesquisa do Datafolha publi-

cada ontem mostrou que a
maioria dos brasileiros, 68%,
considera que o governo do pre-
sidente Jair Bolsonaro tem res-
ponsabilidade pela alta no pre-
ço dos combustíveis.

A maioria, 39% declara que a
gestão bolsonarista tem muita
responsabilidade pelo aumento
da gasolina, do diesel e do gás de
cozinha. Outros 29% conside-
ram que o governo tem ao me-
nos um pouco de responsabili-
dade. Na avaliação de 30%, o go-
verno não tem responsabilidade.

MERCADOS

Mercado aumenta pela 11a

vez projeção para a inflação 
O mercado financeiro au-

mentou pela 11ª vez consecuti-
va a previsão de inflação para
este ano. Segundo projeção do
Boletim Focus, divulgada on-
tem pelo Banco Central, o Índi-
ce de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) deve fechar este
ano em 6,86%. 

Há uma semana, a projeção
do mercado era de que a infla-
ção este ano ficasse em 6,59%%.
Há quatro semanas, a previsão
era de 5,6%. 

Divulgado semanalmente, o

Boletim Focus reúne a projeção
de mais de 100 instituições do
mercado para os principais indi-
cadores econômicos do país.
Para 2023, o mercado também
aumentou a projeção da varia-
ção do IPCA. Com isso, a proje-
ção desta semana aponta uma
inflação de 3,8% ante os 3,75%
projetados na semana passada.
Há quatro semanas, a projeção
era de uma inflação de 3,51% no
próximo ano.

Para 2024, o mercado tam-
bém aumentou a estimativa da

semana passada e projetou uma
inflação de 3,2%, ante os 3,15%
da semana passada.

Na projeção desta semana, o
Focus manteve a previsão do
Produto Interno Bruto (PIB, so-
ma dos bens e dos serviços pro-
duzidos no país) registrada há
sete dias. Com isso, a projeção
para 2022 está em 0,5%.

P a r a  2 0 2 3 ,  e n t r e t a n t o ,  o
Boletim Focus também man-
t e v e  a  p r e v i s ã o  d a  s e m a n a
passada, de um crescimento
na economia de 1,3%. Há qua-

2022

Arrecadação cresce 5,27% e
chega a recorde de R$ 148,7 bi
IDIANA TOMAZELLI/FOLHAPRESS

A Receita Federal registrou
uma arrecadação de R$ 148,7 bi-
lhões no mês de fevereiro, o que
representa um crescimento de
5,27% na comparação com igual
mês de 2021, já descontada a in-
flação.

Esse é o melhor resultado pa-
ra o mês na série histórica atua-
lizada pelo IPCA, iniciada em
1995. Ainda assim, o dado repre-

senta uma desaceleração em re-
lação ao mês de janeiro, quando
a arrecadação cresceu 18%.

Segundo a Receita, a alta nas
receitas em fevereiro vem da
melhora na atividade econômi-
ca na comparação com um ano
atrás -com mais vendas em ser-
viços e maior valor em dólar das
importações.

Com o desempenho, a arre-
cadação acumula uma alta real
de 12,92% no primeiro bimestre

do ano. O resultado soma R$ 384
bilhões.

O desempenho favorável das
receitas tem levado o governo a
revisar suas projeções para o
ano de 2022. Na última terça-fei-
ra, o Ministério da Economia
cortou sua projeção de déficit
para o ano para R$ 66,9 bilhões,
mesmo com os cortes de tribu-
tos anunciados recentemente.

Na previsão para o ano, hou-
ve um crescimento de R$ 87,5

bilhões na projeção de arreca-
dação, puxado principalmente
pelo maior volume de receitas
com royalties de petróleo (alta
de R$ 38,6 bilhões), dividendos
de empresas estatais (acréscimo
de R$ 12,9 bilhões) e concessões
(aumento de R$ 11,2 bilhões).

Desse incremento, aproxi-
madamente R$ 42 bilhões serão
apropriados pela União. O res-
tante é repartido com estados e
municípios.

FEVEREIRO

INSS libera consignado
maior para aposentado e
novo empréstimo a BPC

CRÉDITO

FILIPE ANDRETTA/FOLHAPRESS

O INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social) publicou on-
tem uma instrução normativa
que detalha a ampliação do
crédito consignado para apo-
sentados e pensionistas, e
também libera esta modalida-
de de empréstimos para quem
recebe o BPC (Benefício de
Prestação Continuada).

Ainda assim, bancos e insti-
tuições financeiras aguardam
uma atualização dos sistemas
integrados ao INSS para colo-
car a medida em prática.

Pela lei, aposentados e pen-
sionistas já podem compro-
meter até 40% do benefício
com crédito consignado. Be-
neficiários do BPC também
passam a ter o mesmo direito.
É possível comprometer até
35% do benefício com o em-
préstimo pessoal consignado e
5% com o cartão de crédito.

Antes, a regra determinava
um limite de 35%: 30% para o
empréstimo pessoal e 5% para
o cartão de crédito consigna-
do. Além disso, beneficiários
do BPC não podiam fazer a
contratação, por falta de previ-
são legal, o que mudou com a
publicação da medida provisó-
ria 1.106.

Na prática, porém, as novi-
dades ainda não foram imple-
mentadas, por questões técni-
cas. A atualização do sistema
do INSS deve ser feita pela Da-
taprev, empresa pública fede-
ral de tecnologia, o que deverá

ocorrer até a amanhã, segundo
a empresa.

"Desde a última semana, as
equipes técnicas da Dataprev
trabalham na atualização dos
sistemas para a implantação da
nova margem de empréstimos
consignado para os beneficiá-
rios do BPC", diz nota do órgão.

"Ressalta-se que a Dataprev
atua como parceira tecnológi-
ca do governo federal. Atuali-
zações, modernizações, novas
funcionalidades dos sistemas
e/ou serviços são definidos e
autorizados com os órgãos res-
ponsáveis por cada política
pública", afirma ainda o texto.

Em nota, a Febraban (Fede-
ração Brasileira de Bancos)
disse que bancos e INSS só po-
derão processar os emprésti-
mos consignados com nova
margem "após a conclusão dos
ajustes sistêmicos".

Dentre as cinco maiores ins-
tituições, apenas o Banco do
Brasil respondeu, confirmando
que "aguarda autorização por
parte do INSS/Dataprev para
que sejam liberadas as novas
condições nos seus sistemas".
Bradesco, Caixa, Itaú e Santan-
der não retornaram até a con-
clusão deste texto.

O crédito consignado é um
empréstimo cujo valor das
parcelas é descontado direta-
mente da folha de pagamento
ou do benefício. Essa garantia
para os bancos e financeiras
faz com que os juros da moda-
lidade sejam os menores do
mercado.

Servidores do BC aprovam 
greve a partir de 1o de abril
NATHALIA GARCIA/FOLHAPRESS

Por reajuste salarial e reestru-
turação de carreira, os servido-
res do Banco Central vão entrar
em greve por tempo indetermi-
nado a partir de 1º de abril.

A decisão foi aprovada em as-
sembleia ontem, com o apoio de
mais de 90% dos 1.300 servido-
res da ativa que participaram da
deliberação, segundo o Sindica-
to Nacional dos Funcionários do
Banco Central (Sinal). A autori-
dade monetária ainda não se

pronunciou sobre o assunto.
Sem uma proposta oficial do

governo, os funcionários do BC
votaram a favor do recrudesci-
mento da mobilização. Os servi-
dores já vinham realizando pa-
ralisações diárias das 14h às 18h
desde o dia 17 de março e atuan-
do em operação-padrão.

O Sistema de Valores a Rece-
ber é um dos serviços que po-
dem ser afetados com a greve
dos servidores. Nesta segunda, o
BC deu início a uma nova repes-
cagem de pagamento do dinhei-

ro esquecido nos bancos para to-
dos os públicos. O cronograma,
que vai até 16 de abril, vale para
todas as pessoas e empresas que
ainda não fizeram a retirada nes-
ta primeira etapa de saques.

Mais cedo, o BC comunicou
que as notas econômico-finan-
ceiras relativas ao mês de feverei-
ro não serão divulgadas ao longo
desta semana, como previsto.

As estatísticas do setor exter-
no, que incluem os investimen-
tos diretos de estrangeiros no
Brasil, por exemplo, seriam pu-

blicadas nesta segunda, às 9h30.
Já as estatísticas monetárias e de
crédito estavam previstas para
amanhã e as fiscais, para quinta-
feira, ambas no mesmo horário.

"Oportunamente, informare-
mos as datas de publicação das
notas relativas ao mês de feverei-
ro de 2022", disse o BC, sem co-
mentar o motivo do adiamento.

A mobilização dos servidores
do BC tem provocado uma série
de atrasos na rotina da autorida-
de monetária, especialmente na
divulgação de indicadores.

PARALISAÇÃO

tro semanas, a previsão era de
que o PIB crescesse 1,5%. Pa-
ra 2024, a projeção ficou está-
vel, em 2%.

O mercado também manteve
a previsão da semana passada
para a taxa básica de juros, a Se-
lic, para 2022. Na projeção di-
vulgada ontem, a Selic deve ficar
em 13%.

No dia 16, o Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom) elevou a
taxa Selic, de 10,75% para
11,75% ao ano, como forma re-
duzir a atividade econômica e
conter a alta nos preços.

Para o fim de 2023, a esti-
mativa do mercado para a Se-
lic é que a taxa básica fique em
9% ao ano, mesma projeção
d a  s e m a n a  p a s s a d a .  P a r a
2024,  a  previsão da Sel ic  se
manteve estável em relação à
semana passada, ficando em
7,5% ao ano.

Tels.: (21) 3556-3030
96865-1628

(11) 2655-1899
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São Paulo OUTONO: Nublado com sol. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã Tarde Noite
06:12 18:09

20º30º 87%

Ricardo Nunes anuncia
projetos habitacionais
visando eleição de 2024

BOULOS NA MIRA

FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

Os recentes anúncios na
área de Habitação por parte
do prefeito de São Paulo, Ri-
cardo Nunes (MDB), têm im-
plicações eleitorais.

Aliados dizem que o eme-
debista comenta que as reali-
zações habitacionais planeja-
das por sua gestão serão trun-
fos na disputa eleitoral com
Guilherme Boulos (PSOL), cu-
ja atuação está centrada na lu-
ta pela moradia. Na sexta-feira
passada, o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) lan-
çou a candidatura de Boulos
para 2024.

Procurado pelo Painel, Nu-
nes disse que não é o momen-
to de falar em eleições de 2024
e que elas não estão em sua
pauta.

Em um dos projetos de
maior impacto, a prefeitura
prevê a compra de 45 mil imó-
veis populares até o final de
2024, com investimento de cer-
ca de R$ 8 bilhões. Cada unida-
de deve ter o preço de avaliação
entre R$ 180 mil e R$ 200 mil.

Entre os requisitos míni-
mos, as moradias devem estar

localizadas na capital e ter en-
tre 32 metros quadrados e 70
metros quadrados, com pelo
menos dois quartos e um ba-
nheiro.

No começo do mês, Nunes
também entregou cartas de
crédito habitacional para
1.202 mulheres vítimas de vio-
lência.

"É fumaça. Ele prometeu
moradia, e isso qualquer um
com boca pode fazer. Outra
coisa é fazer moradia, e até
agora não se viu nada, nenhu-
ma unidade habitacional
construída", diz Boulos, líder
do Movimento dos Trabalha-
dores Sem-Teto.

Ele critica o modelo de
compra de unidades habita-
cionais da iniciativa privada.

"Tem unidades já com pro-
jeto aprovado. Você tem uni-
dade para construir com custo
muito mais baixo para atender
a demanda que precisa, com
alvará de obra, e que eles não
estão fazendo. Comprar uni-
dade da iniciativa privada a
custo mais alto do que a cons-
trução de novas unidades me
parece uma coisa esquisita",
completa.

COVID-19

SP anuncia 4a dose para
pessoas acima de 60 anos
FLÁVIA ALBUQUERQUE/ABRASIL 

I
dosos acima de 60 anos co-
meçam a ser imunizados
com a quarta dose da vaci-

na contra Covid-19 a partir do
dia 5 de abril em todo o estado
de São Paulo, de acordo com
anúncio feito domingo passado
pelo governador João Doria. A
imunização é uma recomenda-
ção do Comitê Científico de São
Paulo. Estarão aptos a receber a

quarta dose cerca de 4,5 milhões
de pessoas, desde que tenham
recebido a dose de reforço (3ª
dose) com um intervalo de qua-
tro meses.  

“Quanto mais facilidade ofe-
recermos, especialmente aos fi-
nais de semana, melhor para
aquelas pessoas que têm difi-
culdade de deslocamento du-
rante a semana, pelo trabalho,
pela distância, pelo estudo ou
por outras razões. E aos finais

de semana percebemos que a
adesão cresce no programa de
vacinação, tanto de adultos
quanto também de crianças”,
afirmou Doria.

A vacinação dos idosos aci-
ma dos 80 anos já havia come-
çado no dia 21 de março. A de-
cisão de vacinar as pessoas aci-
ma de 60 anos levou em consi-
deração o alto índice de morta-
lidade entre os idosos desta fai-
xa etária durante a circulação

da variante Ômicron.
“Este anúncio é mais um im-

portante passo para proteger-
mos a nossa população, princi-
palmente os idosos acima de 60
anos de idade. São Paulo é líder
em vacinação no Brasil com
mais de 104 milhões de doses
aplicadas e mais de 90% da po-
pulação com duas doses”, des-
tacou a coordenadora do Plano
Estadual de Imunização, Regia-
ne de Paula.

Colégio homenageia alunos
que salvaram colega de ataque 
MARIANA
ZYLBERKAN/FOLHAPRESS

Dois alunos foram homena-
geados ontem por terem reagido
para salvar a colega atacada por
outro aluno a facadas na sala de
aula da 8ª série do colégio Flo-
resta, na zona leste de São Paulo.

Na última terça-feira, um alu-
no de 12 anos golpeou oito vezes
a colega de classe da mesma
idade no intervalo entre as au-
las, quando não havia professo-
res presentes. Segundo a direto-
ra da escola, Elotisa Maria Ota-
via Garcia, no momento do ata-
que, outros dois alunos se levan-
taram para ajudar a vítima.

Um deles segurou o braço do
agressor e pediu a outro colega
que o atingisse com a carteira
para impedir novos golpes. En-
quanto isso, uma aluna usou sua
blusa para estancar o sangue da
vítima, e logo apareceram dois
professores.

Os dois estudantes de 12 anos
foram aplaudidos e ganharam
uma medalha da diretora du-
rante cerimônia que reuniu pais
e alunos na retomada das aulas
após o ataque. Um deles sofreu
um ferimento, mas passa bem.

"O que aconteceu foi uma fa-
talidade. O aluno nunca teve
problema de agressividade e era
um estudante exemplar", disse a
diretora.

A educadora, que também é
dona da escola, conta que estava
em uma reunião quando foi
abordada por uma funcionária
em prantos. "Vi um dos professo-
res com a aluna no colo. Outro
professor estava ao lado com o
jaleco todo ensanguentado. Co-
locamos ela no carro e chegamos
ao hospital Ermelino Matarazzo
em quatro minutos", conta.

No trajeto, a aluna dizia que
foi atingida por uma caneta e
não sabia que se tratava de uma
faca porque foi atacada pelas
costas. "Pelo sangramento, eu
sabia que não tinha sido uma
caneta, mas nunca pensei ter si-
do uma faca", disse a diretora.

"O socorro foi muito rápido e
isso foi crucial para salvar a mi-
nha filha", diz Glady Xavier Nas-
cimento, mãe da vítima.

Muito emocionada, ela agra-
deceu pelo apoio recebido da es-
cola e dos demais pais durante a
cerimônia desta segunda-feira.

Recuperada e em casa desde
sábado passado, quando teve al-

ta do hospital, a estudante ainda
não decidiu se irá continuar no
mesmo colégio, segundo a mãe.
Caçula de quatro filhos, a meni-
na é a quinta integrante da famí-
lia a estudar no colégio Floresta,
que frequenta desde os 4 anos.

A vítima e o colega agressor
conviviam desde o fim de janei-
ro, quando foram retomadas as
aulas presenciais na escola.

"Não sabemos o que aconte-
ceu", disse Elotisa em pronun-
ciamento aos pais e alunos.
"Não podemos imaginar que só
porque um aluno é tímido é por-
que tem problemas", continuou.

Na retomada das aulas após o
ataque, as crianças que presen-
ciaram o ataque terão acompa-
nhamento psicológico. "Essas
crianças ficaram dois anos em
casa presas a redes sociais e jo-
gos. Não sabemos até que ponto
foram influenciadas", disse a di-
retora.

A advogada da escola, Lucia-
na Swab, afirmou que o aluno
agressor está internado na Fun-
dação Casa desde o ocorrido e
sem receber visitas dos pais.

Procurada, a Fundação Casa
informou que o interno está em
quarentena de 14 dias, "norma

FACADA

Mulher trans diz ter
sido agredida no centro 

HOMOFOBIA

PRISCILA
CAMAZANO/FOLHAPRESS

Uma mulher trans de 26 anos
foi agredida por dois homens na
região centro de São Paulo, na
madrugada deste domingo pas-
sado. O ataque, segundo ela, te-
ve início perto do Terminal Par-
que Dom Pedro II e, depois,
continuou dentro do espaço.

Segundo boletim de ocorrên-
cia registrado na 1ª Delegacia de
Defesa da Mulher, Fernanda
Frazão estava nas imediações
do terminal, comendo um lan-
che, quando foi abordada por
um homem que a atingiu com
um soco na boca.

"Eu parei para abrir o meu
iogurte, nisso ele parou na mi-
nha frente, olhou para a minha
cara e falou: 'Você está fazendo
programa aqui sua traveco?'
Ele nem esperou eu falar nada,
só me deu um soco", afirmou
Frazão.

Nervosa, ela disse ter ques-
tionado a agressão e começado
a andar atrás do agressor, que
saiu andando. Frazão afirmou
ter revidado o soco e que eles
começaram uma luta corporal.
Neste momento, um segundo
homem, ainda de acordo com
ela, apareceu e começou a agre-
di-la também.

"Eu ouvi eles falando que
iam me amarrar, aí eu saí cor-
rendo para dentro do terminal,
achando que eles não iam en-

trar lá dentro. Só que eles entra-
ram e me agrediram de novo.
Quando eu caí no chão, eles co-
meçaram a pisar no meu rosto",
afirma Frazão.

As agressões só cessaram,
disse ela, quando passageiros
do terminal começaram a gritar
pedindo que eles parassem. Na
sequência, os dois fugiram.

Com ferimentos no rosto e no
pescoço, ela foi socorrida e en-
caminhada à unidade da AMA
(Assistência Médica Ambulato-
rial), na Sé.

O caso foi registrado como
injúria e lesão corporal na 1ª
DDM. Na delegacia, a mulher
realizou exame de corpo de deli-
to. Nesta segunda-feira (28),
Frazão deve ser ouvida para que
a polícia faça o retrato falado dos
agressores. A Secretaria da Se-
gurança Pública disse, por meio
de nota, que as imagens das câ-
meras de segurança do terminal
de ônibus foram solicitadas e
que diligências estão em anda-
mento para identificar a dupla.

Frazão é integrante do Co-
letivo Arouchianos, organiza-
ção que ajuda a população
LGBTQIA+, no centro da cida-
de, e nas redes sociais.

"Até quando pessoas traves-
tis, mulheres transexuais, ho-
mens trans e trans masculinos
serão violentadas/os por existi-
rem? Um dos agressores cha-
mou Fernanda de 'traveco' e
desferiu um soco em seu rosto. 

São Paulo sedia quarta edição do
Festival Internacional do Circo
ELAINE PATRICIA CRUZ/ABRASIL 

Espetáculos circenses, mesa
de debates e oficinas vão com-
por a 4ª edição do Festival Inter-
nacional do Circo (FIC) que
ocorre até o dia 17 de abril em
São Paulo. O FIC é conhecido
por ser pensado e realizado por
artistas e representantes da arte
circense, dispostos a fortalecer e
conquistar políticas públicas

para o setor.  
Na edição deste ano, o festival

promove 71 atrações, espalhadas
por toda a cidade de São Paulo.
Entre os locais que recebem a
programação estão o Centro de
Memória do Circo, o Tendal da
Lapa e o Teatro do Contêiner.

Um dos destaques do evento
é o espetáculo Ponto e Linha,
criado exclusivamente para o
festival. Há também o espetácu-

lo Salto Alto, que mescla dife-
rentes técnicas circenses para
valorizar as mulheres. Já as Pre-
tas Ditas apresenta o universo
das mulheres pretas.

Além dos espetáculos pre-
senciais, o público poderá pres-
tigiar as atrações de forma onli-
ne por meio do canal oficial do
festival no YouTube. Serão exi-
bidos documentários, espetácu-
los e obras que apresentam o

atual momento do circo.
Na programação de ontem

está prevista a exibição do docu-
mentário Transgeneridade e
Circo. E a partir de hoje tem iní-
cio um laboratório de criação
circense.

Mais informações sobre o
festival e a programação podem
ser conferidas na internet. Os in-
gressos para os espetáculos pre-
senciais são gratuitos.

FIC

padrão para todos os internos
por conta da pandemia da Co-
vid-19", quando não pode rece-
ber visitas. O contato com o pai é
constante por telefone, segundo
a instituição.

Na audiência de custódia, o
juiz determinou a internação
provisória, que dura até 45 dias.
Depois disso, uma nova audiên-
cia será marcada e, caso seja
condenado à internação, o estu-
dante somente poderá deixar a
Fundação Casa após 3 anos.

Em carta enviada ao grupo de
pais da escola, o pai do agressor
agradeceu o apoio dado ao filho
"mesmo sabendo que ele fez
uma coisa muito errada" e pediu
desculpas por "não termos per-
cebido qualquer alteração de
comportamento".

Mãe de vítima fazia trabalho
social com agressores A mãe da
aluna atacada a facadas pelo cole-
ga em sala de aula trabalha como
assistente social em um posto de
saúde na zona leste e, até poucos
meses antes do ataque da filha,
atuava em um grupo de apoio a
vítimas de violência e agressores.

"Eu pedi para sair do grupo e
hoje sei que Deus estava me pre-
parando para não estar tão fragili-
zada neste momento, para lidar
com essa situação com a minha fi-
lha", diz. A mãe também rebate as
acusações de que a garota fazia
bullying contra o agressor, segun-
do versão dada pelo aluno em de-
poimento à polícia. "Ela é uma
criança, lamento muito as pessoas
a acusarem de ter feito bullying."







Terça-feira, 29 de março de 2022 5







Terça-feira, 29 de março de 20226







Terça-feira, 29 de março de 2022 7







Terça-feira, 29 de março de 20228







PL retira ação que
resultou em decisão
do TSE pró-Bolsonaro 

LOLLAPALOOZA

MATHEUS
TEIXEIRA/FOLHAPRESS

O PL decidiu retirar o proces-
so apresentado ao TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral) que re-
sultou na decisão do ministro
Raul Araújo de tentar censurar
o Lollapalooza.

A ordem para que o partido
pedisse o encerramento da
ação partiu do presidente Jair
Bolsonaro (PL), que teria ficado
irritado com a iniciativa da le-
genda, segundo a coluna de
Mônica Bergamo, do jornal Fo-
lha de S.Paulo.

Assim, tornou-se menos
provável que haja julgamento
do caso no plenário da corte.
Para que o litígio seja encerra-
do, porém, ainda é necessário
que Araújo declare extinto o
processo.

A polêmica teve início após
Araújo dar uma decisão no últi-
mo sábado em que estabeleceu
que manifestações a favor ou
contra qualquer candidato ou
partido político estavam proibi-
das no festival Loollapalooza,
sob pena de multa de R$ 50 mil.

A ação foi movida pelo PL
após Pabllo Vittar fazer um ges-
to com os dedos polegar e indi-
cador, formando a letra L, em
apoio ao ex-presidente Lula
(PT). Depois, desfilou em meio
ao público com uma bandeira
com o rosto do petista.

No dia seguinte da decisão,
artistas ignoraram a decisão e
puxaram gritos com críticas a
Bolsonaro e elogios a Lula.

Na decisão, Araújo afirmou
que Pabllo havia feito "clara
propaganda eleitoral em bene-

fício de possível candidato ao
cargo de presidente da Repú-
blica, em detrimento de outro
possível candidato, em fla-
grante desconformidade com
o disposto na legislação eleito-
ral, que veda, nessa época,
propaganda de cunho políti-
co-partidária".

"Defiro parcialmente o pedi-
do de tutela antecipada formu-
lada na exordial da representa-
ção, no sentido de prestigiar a
proibição legal, vedando a reali-
zação ou manifestação de pro-
paganda eleitoral ostensiva e
extemporânea em favor de
qualquer candidato", afirmou.

Depois da decisão, diversos
artistas se mobilizaram contra a
medida do TSE. A empresária
Paula Lavigne, criadora do gru-
po 342 Artes, projeto que reúne
parte da classe artística brasilei-
ra, classificou como censura a
ação de Araújo.

O grupo lançou uma cam-
panha chamada Cala a Boca Já
Morreu, que mobilizou perfis
de artistas nas redes sociais
contra a decisão do TSE. No
Twitter, Caetano Veloso pos-
tou uma imagem da campa-
nha e afirmou ser "revoltante
que haja sugestão de punição
a um festival de música por-
que um artista manifestou sua
opinião política".

A cantora Anitta, debochou
da multa ao comentar sobre a li-
minar do TSE em sua conta nu-
ma rede social. "50 mil? Poxa...
menos uma bolsa. FORA BOL-
SONAROOOOO. Essa lei vale
fora do país? Porque meus festi-
vais são só internacionais", es-
creveu a cantora.

MEC

RICARDO DELLA COLETTA,
PAULO SALDAÑA E MATEUS
VARGAS/FOLHAPRESS

O
ministro Milton Ri-
beiro (Educação) foi
exonerado do cargo

ontem para tentar reduzir o des-
gaste do governo do presidente
Jair Bolsonaro (PL).

Ele escreveu uma carta de de-
missão, entregue ao presidente
ontem à tarde no Palácio do Pla-
nalto, e a exoneração foi publica-
da em edição extra do Diário Ofi-
cial da União.

Ribeiro se tornou alvo de gran-
de pressão após a revelação de in-
dícios de um esquema informal
de obtenção de verbas envolven-
do dois pastores sem cargo públi-
co, o que incluía pagamento de
propina -Bolsonaro repete que
em seu governo não há casos de
corrupção.

Prefeitos apontam que essa es-
pécie de balcão de negócios no
MEC seria operado pelos pastores
Gilmar Santos e Arilton Moura, li-
gados a Bolsonaro, e priorizava a
liberação de valores para gestores
próximos a eles e a prefeituras in-
dicadas pelo centrão, bloco políti-
co de sustentação ao governo.

Logo no início da carta, Milton
Ribeiro escreve que "desde o dia
21 de março minha vida sofreu
uma grande transformação". Foi
neste dia que o jornal Folha de
S.Paulo revelou áudio em que o
próprio ministro diz priorizar
amigos do pastor Gilmar Santos a
pedido de Bolsonaro e sugere ain-
da haver uma contrapartidada
supostamente direcionada à
construção de igrejas.

Afirma ainda que jamais prati-
cou atos ilegais. "Tenho plena
convicção que jamais pratiquei
ato de gestão que não fosse pauta-
do pela legalidade, pela probida-
de e pelo compromisso com o
Erário. As suspeitas de que foram
cometidos atos irregulares devem
ser investigadas com profundida-
de", diz a carta.

Em uma primeira versão da
missiva, compartilhada por
membros do governo e parla-
mentares, Ribeiro afirmava que
voltaria ao governo depois de de-
monstrar sua inocência. Isso foi
retirado na versão final.

Interlocutores relataram à re-
portagem que o ministro inicial-
mente havia discutido uma licen-
ça do posto para se concentrar em
sua defesa. Mas destacaram que
não havia justificativa para que o
ministro apresentasse uma licen-
ça e que, portanto, haveria a exo-
nerado.

Com a saída de Ribeiro, o MEC
deve ficar sob o comando do se-
cretário-executivo, Victor Godoy
Veiga. Mas aliados do centrão já
cobiçam o cargo.

Na última quinta-feira, Bolso-
naro disse que 'bota a cara no fo-
go' por Ribeiro, que é evangélico e
pastor, mas diante das recentes
revelações perdeu o apoio até
mesmo de integrantes da banca-
da evangélica no Congresso.

ÁUDIO 
A situação do ministro se agra-

vou na segunda-feira da semana
passada, após a revelação pela
Folha de S.Paulo de áudio em que
Ribeiro afirma que o governo
prioriza prefeituras cujos pedidos
de liberação de verba foram nego-
ciados pelos pastores Gilmar e
Arilton.

Na gravação, Ribeiro diz ainda

que isso atende a uma solicitação
de Bolsonaro e menciona pedidos
de apoio que seriam supostamen-
te direcionados para construção
de igrejas. A atuação dos pastores
junto ao MEC foi revelada ante-
riormente pelo jornal O Estado de
S. Paulo.

"Foi um pedido especial que o
presidente da República fez para
mim sobre a questão do (pas-
tor)Gilmar", diz o ministro na
conversa obtida pela Folha de
S.Paulo em que participaram pre-
feitos e os dois religiosos.

Em seguida, o prefeito Gilberto
Braga (PSDB), do município ma-
ranhense de Luis Domingues,
afirmou que um dos pastores que
negociam transferências de re-
cursos federais para prefeituras
pediu 1 kg de ouro para conseguir
liberar verbas de obras de educa-
ção para a cidade.

A declaração do prefeito foi da-
da ao jornal O Estado de S. Paulo,
e a Folha de S.Paulo confirmou
com outras duas pessoas presen-
tes no local onde o pedido de pro-
pina foi feito.

Já na sexta-feira, em entrevista
à Folha de S.Paulo, o prefeito de
Piracicaba (SP), Luciano Almeida
(União Brasil), disse que recebeu
um pedido de dinheiro para que o
município abrigasse um evento
com a presença do ministro Mil-
ton Ribeiro em agosto de 2021.

O gestor municipal afirma que
se recusou a fazer o pagamento e
que o encontro acabou não se
concretizando. A Folha de S.Pau-
lo ouviu de dois servidores do alto
escalão do MEC que os pastores

com supostos privilégios dentro
da pasta estariam à frente dessa
negociação.

Os pastores Gilmar e Arilton
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 equi-
pamentos de tecnologia.

Os dois pastores têm proximi-
dade com Bolsonaro desde o pri-
meiro ano do governo. A atuação
dos pastores junto ao MEC foi re-
velada anteriormente pelo jornal
O Estado de S. Paulo.

Na semana passada, Ribeiro
negou em nota ter determinado
alocação de recursos para favore-
cer qualquer município. Ele afir-
mou ainda que Bolsonaro não te-
ria pedido para que os pleitos dos
pastores fossem atendidos, mas
somente que todos os indicados
por eles fossem atendidos.

As revelações a respeito do bal-
cão de negócio do MEC resulta-
ram na instauração de apurações.
A Polícia Federal abriu na sexta-
feira dois inquéritos que miram a
atuação dos pastores na liberação
de verbas do ministério.

O primeiro deles foi aberto na
Superintendência da PF no Distri-
to Federal e irá apurar as suspei-
tas apontadas em um relatório da
Controladoria-Geral da União so-
bre distribuições de verbas do
FNDE (Fundo Nacional do De-
senvolvimento da Educação).

O FNDE é um 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 fe-
derais. O fundo concentra os re-
cursos federais destinados a
transferências para municípios.

A outra investigação foi instau-
rada na sede do órgão, no setor
que cuida de inquéritos que tra-
mitam no STF (Supremo Tribunal
Federal), e tem como alvo o mi-
nistro Milton Ribeiro e a fala dele
em áudio revelado pelo jornal Fo-
lha de S.Paulo.

No caso do ministro, serão
apuradas suspeitas de corrupção
passiva, tráfico de influência, pre-
varicação e advocacia adminis-
trativa.

O inquérito que mira Ribeiro
foi autorizado pela ministra Cár-
men Lúcia, do STF, e atendeu a
pedido do procurador-geral da
República, Augusto Aras.

Além do flanco jurídico, o ca-
so envolvendo Ribeiro e os pas-
tores tem potencial de prejudi-
car a campanha pela reeleição
de Bolsonaro. Pessoas próximas
ao presidente chegaram a acon-
selhá-lo desde que o caso eclo-
diu a demitir o ministro da Edu-
cação, justamente para evitar o
desgaste político.

Bolsonaro, no entanto, resistiu
a demitir o auxiliar. O principal
argumento da ala que defende a
demissão -ou ao menos o afasta-
mento- do ministro é que as sus-
peitas abalam o discurso repetido
à exaustação por Bolsonaro de
que ele comanda um governo
sem corrupção.

Nota
EDUARDO LEITE ANUNCIA RENÚNCIA AO GOVERNO
DO RS E PREPARA PARA DERRUBAR DORIA NO PSDB

Ao anunciar que permanece no PSDB e renuncia ao Governo do
Rio Grande do Sul, Eduardo Leite afirmou ontem que está se
apresentando ao país em eleições que considera críticas e que se
vê em condições de ser candidato ao Planalto. O PSDB, no
entanto, já escolheu o governador de São Paulo, João Doria,
como presidenciável da sigla, em prévias que Leite perdeu em
novembro passado. Por isso, em entrevista à imprensa, Leite não
disse de modo explícito que pretende ser candidato no lugar de
Doria, mas deixou claro que é uma opção para o PSDB e os
demais partidos da terceira via, sobretudo MDB e União Brasil -as
três siglas acertaram que irão apresentar uma candidatura
única."Eu estou me apresentando para dar essa colaboração, para
que a gente viabilize uma alternativa para o país, para que a
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Organizações ligadas ao ensino, estudantis e
sindicais usaram a internet para cobrar que inves-
tigações sobre um suposto balcão de negócios no
Ministério da Educação não acabem em razão da
queda de Milton Ribeiro. Ele foi exonerado do car-
go ontem.

Ribeiro escreveu uma carta de demissão, entre-
gue ao presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta tarde
no Palácio do Planalto, e a exoneração foi publi-
cada em edição extra do Diário Oficial da União.

Ele se tornou alvo de grande pressão após a re-
velação de indícios de um esquema informal de
obtenção de verbas envolvendo dois pastores sem
cargo público.

O movimento Todos pela Educação disse em
nota compartilhada em suas redes sociais que a
exoneração do ministro é "consequência inevitá-
vel das gravíssimas denúncias segundo as quais o
MEC estaria dando prioridade à liberação de re-
cursos da Educação por meio de negociações in-
formais junto a pastores, a pedido do presidente
da República, Jair Bolsonaro".

No texto, porém, o movimento afirmou que a
simples troca de ministro não vai resolver o pro-
blema.

"Ao contrário, a mudança não pode simples-
mente ser uma saída para evitar maior desgaste
ao presidente em ano eleitoral e servir tão somente
para esfriar o tema e as investigações", disse trecho
da nota. "As denúncias que levaram à queda do
ministro precisam ser devidamente apuradas até
o fim, com a responsabilização de todos os even-
tuais envolvidos."

No Twitter, a ONG Transparência Internacio-
nal Brasil também defendeu que a queda do mi-
nistro não acabe com as apurações sobre o suposto
balcão de negócios no MEC. "É preciso investigar
quem deu ordem para o esquema", publicou.

A UNE (União Nacional dos Estudantes) fez
uma provocação em suas redes sociais. "Derruba-
mos mais um ministro da Educação, e continua-

remos derrubando os que vierem e não defende-
rem a educação", escreveu.

Em outra publicação, a UNE pôs um desenho
do rosto de Bolsonaro em meio a uma bola em
chamas, para lembrar que na semana passada o
presidente disse que botaria a cara no fogo por
Milton Ribeiro.

A ANPG (Associação Nacional de Pós-Gra-
duandos) considerou que a saída do ministro dos
estudantes "é de toda a sociedade". " É uma con-
quista sob o governo Bolsonaro, o qual não tem
nenhuma responsabilidade com a educação do
país desde sua posse."

Movimentos sindicais também se manifes-
taram.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Educação (CNTE) publicou sobre a saída do
ministro com destaque em seu site.

Heleno Araújo, presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação, disse
em texto publicado no site da entidade "que o fato
de o ministro utilizar o espaço público para o go-
verno paralelo –e trazê-lo para dentro do Ministé-
rio da Educação– configura crimes contra o povo
brasileiro e contra a Constituição".

A Associação dos Docentes da Universidade de
Brasília (ADUnB) lembrou no site da instituição
que Bolsonaro foi pressionado por aliados políti-
cos e até por lideranças evangélicas e citou históri-
co polêmico do então ministro no cargo, mas afir-
mou não acreditar em mudanças.

"A ADUnB-S.Sind não espera que o presidente
escolha alguém com perfil diferente para a pasta",
disse, reafirmando, porém, a defesa por "educação
pública gratuita de qualidade e laica para todos".

O Centro dos Professores do Estado do Rio
Grande do Sul (CPERS) também comentou a exo-
neração de Ribeiro. "Graças à nossa pressão, der-
rubamos mais um ministro da Educação e segui-
remos derrubando aqueles que não defendem o
ensino público para o povo", escreveu.

Entidades pedem que queda de ministro
não encerre investigações no MEC

Milton Ribeiro é exonerado
após suspeitas de corrupção

gente promova a união do centro democrático", disse. O gaúcho
afirmou que "muita gente acredita" que ele deve estar na
liderança e disse se sentir preparado para concorrer, além de ter
vontade e disposição de contribuir num projeto nacional. Leite
afirmou ainda que não está desrespeitando as prévias e disse que
telefonou para Doria e teve uma conversa amigável. "As prévias
são referência, são legítimas, mas não esgotam a discussão",
disse. Como revelou o jornal Folha de S.Paulo, o governador
gaúcho decidiu não aceitar o convite do PSD de Gilberto Kassab
para ser candidato a presidente da República, mas deixará o
Palácio Piratini até dia 2 de abril, prazo legal, para tentar
viabilizar sua candidatura ao Planalto pelo PSDB e como
representante da terceira via. Na última pesquisa do Datafolha,
divulgada na semana passada, Leite apareceu com 1% as
intenções de voto no cenário em que ele substitui Doria como
candidato. O governador paulista marca 2%.







Castro e presidente
da Alerj lançam Fundo
Soberano do Estado

R$ 2,1 BILHÕES

O governador Cláudio Cas-
tro e o presidente da Assem-
bleia Legislativa (Alerj), André
Ceciliano, lançaram, ontem, o
Fundo Soberano do Estado do
Rio de Janeiro. Em cerimônia
no Palácio Guanabara, Castro
e Ceciliano anunciaram o va-
lor orçado de R$ 2,1 bilhões
previsto este ano ao fundo. O
valor equivale a 30% da dife-
rença do aumento da arreca-
dação de royalties e participa-
ções especiais entre 2021 e
2020. Os secretários de Desen-
volvimento Econômico, Ener-
gia e Relações Internacionais,
Vinicius Farah, da Casa Civil,
Nicola Miccione, de Fazenda,
Nelson Rocha, e de Governo,
Rodrigo Bacellar, também es-
tiveram na solenidade.

Com objetivo de financiar
ações estruturantes para o de-
senvolvimento social e econô-
mico do estado, o Fundo Sobe-
rano é uma reserva de recursos
provenientes das receitas pú-
blicas de petróleo e de outras
fontes. Criada pela Emenda
Constitucional 86/21 e regula-
mentada pela Lei Comple-
mentar 200/22, ambas de au-
toria do presidente da Alerj, a
iniciativa permitirá que o Rio
de Janeiro tenha uma poupan-
ça pública voltada para inves-
timentos em diversas áreas,
como ciência e tecnologia,
saúde, educação, segurança
pública e meio ambiente.

“Essa é mais uma iniciativa
que contribui para o processo
de retomada do nosso Estado
e o desenvolvimento das re-
giões fluminenses. A ideia é
que o fundo já comece a traba-
lhar em ações de infraestrutu-
ra agora, mas com certeza ele
é uma ação mais de longo e
médio prazo, para ser garanti-
dor de PPPs (parcerias públi-
co-privadas) e também uma
estabilização financeira, que é
importante para todos aqueles
que querem investir aqui. Pa-
rabenizo a Alerj e o seu presi-
dente, André Ceciliano, por
essa iniciativa. É com união
que vamos continuar recons-
truindo o Rio”, declarou o go-
vernador, em evento que con-
tou ainda com a presença de
deputados da Assembleia,
prefeitos e empresários.

Segundo André Ceciliano, o
fundo também busca reduzir
o impacto das oscilações das
receitas oriundas da explora-
ção e produção de petróleo e
gás natural. O parlamentar
ressaltou que a medida viabili-
zará novos investimentos, ge-
rando mais emprego e renda
em todo o Rio de Janeiro.

“O Fundo Soberano já tem
R$ 2,1 bilhões logo na largada.
Não tenho dúvidas de que este
ano também será positivo na
arrecadação de royalties, que
já está 30%, 40% acima em re-
lação ao ano anterior. Então, a
gente consegue prever um su-
perávit bem maior. Agora, é
discutir investimentos estru-
turantes, como a produção de
fertilizantes, a construção do
gasoduto Rota 4b (para escoa-
mento do gás produzido na
Bacia de Santos por Itaguaí),
que o governador também
tem conversado muito com o
governo federal. Vamos viver
um círculo virtuoso a partir
deste momento”, afirmou o
presidente da Alerj.

Castro lembrou o bom mo-
mento que o Rio de Janeiro vi-
ve, marcado pelo diálogo e
harmonia entre os Poderes es-
taduais, as prefeituras e o go-
verno federal. O governador
enfatizou ainda que, além do
lançamento do Fundo Sobera-
no, a entrega do guia Desen-
volve RJ aos prefeitos dos 92
municípios fluminenses, nes-
ta manhã, soma-se ao conjun-
to de medidas que vêm sendo
implementadas para o desen-
volvimento do estado.

“Estamos nos preparando
para ser gigantes no próximo
período, e hoje foram aqui
dois pontapés importantíssi-
mos: o Fundo Soberano e a
apresentação desse plano de
investimentos. Então, tenho
certeza que o Rio olha para o
futuro, olha para o desenvolvi-
mento de uma maneira muito
interessante”, destacou.

RECURSOS
O Fundo Soberano é com-

posto por 30% do excedente
arrecadado com royalties e
participações especiais sobre
a produção de petróleo e gás
natural, quando houver au-
mento de receita em relação
ao ano anterior, e 50% dos re-
cursos recuperados por meio
de Termos de Ajustamento de
Conduta (TACs), decisões ad-
ministrativas e judiciais. Pode-
rá contar também com doa-
ções de entidades públicas e
privadas e saldos dos exercí-
cios anteriores do fundo.

Um Conselho Gestor, presi-
dido pelo secretário de Desen-
volvimento Econômico, Ener-
gia e Relações Internacionais e
formado por diversas pastas e
instituições fluminenses, fica-
rá responsável por administrar
o Fundo Soberano. Além disso,
um calendário de repasses de
recursos ainda será definido.

EUA

Biden quer taxar fortunas
para combater desigualdade 
FERNANDO
CANZIAN/FOLHAPRESS

A
o anunciar proposta
de um dos maiores or-
çamentos militares da

história, de US$ 813 bilhões (R$
3,9 trilhões), o presidente dos
Estados Unidos, Joe Biden, apre-
sentou ao Congresso moção pa-
ra que o país passe a tributar
mais os chamados super-ricos -o
que incluiria bilionários como
Jeff Bezos (Amazon) e Mark Zuc-
kerberg (Meta/Facebook).

A proposta cumpre uma das
promessas de campanha do de-
mocrata e, se aprovada, reforça-
rá o caixa para elevar em mais
de 4% o orçamento exclusivo do
Departamento de Defesa no ano
fiscal de 2023, que começa em 1º
de outubro.

Ela também mira a redução da
desigualdade de renda nos EUA,
em alta firme há 50 anos, e abre
precedente para que outros paí-
ses possam tentar algo parecido -
algo discutido há anos na Europa.

Nos últimos 50 anos, en-
quanto a apropriação da renda
pelos mais ricos disparou entre
os americanos, a metade mais
pobre viu sua participação cair
de 20,2% do total, em 1970, para
pouco mais de 13% no ano pas-
sado, segundo dados da World
Inequality Database, plataforma

da Escola de Economia de Paris
sob a supervisão do economista
Thomas Piketty.

Na proposta, o democrata pe-
de ao Congresso a criação de
uma alíquota mínima de 20% so-
bre os rendimentos de famílias
com patrimônio superior a US$
100 milhões (R$ 480 milhões).

Aquelas com patrimônio
maior do que isso, e que não re-
colhem ao menos 20% em im-
postos sobre a combinação de
sua renda declarada e ganhos
com ativos, como ações, devem
pagar taxas adicionais até che-
garem ao novo patamar de 20%.

A tributação deverá ocorrer
mesmo que o indivíduo que de-
tém ações em valorização não se
desfaça delas. Hoje, ganhos de
capital são taxados apenas
quando realizados (como na
venda dos papéis) e têm tributa-
ção menor do que a da renda do
trabalho, por exemplo.

No ano passado, causou po-
lêmica nos EUA informação di-
vulgada pelo site ProPublica
dando conta de que Warren Buf-
fett, do fundo Berkshire Hatha-
way e um dos homens mais ricos
do mundo, pagou o equivalente
a apenas 0,1% de imposto sobre
o crescimento de seu patrimô-
nio durante quatro anos -en-
quanto um americano médio
paga cerca de 14%.

Embora sua fortuna tenha
aumentado em US$ 24 bilhões
no período, Buffett declarou
US$ 125 milhões de renda -já
que tem como principal estraté-
gia de investimentos o chamado
"buy and hold" (comprar e man-
ter ações por longos períodos).

Segundo o mesmo levanta-
mento e pelas mesmas razões,
Bezos pagou o equivalente a 1%
em impostos; e Elon Musk, da
Tesla, 3,3%.

A Casa Branca estima que a
nova taxa poderá reduzir o défi-
cit fiscal dos EUA em cerca de
US$ 360 bilhões em uma década.

A proposta orçamentária
também pede o aumento da alí-
quota máxima do imposto de
renda individual de 37% para
39,6% -e de 21% para 28% sobre
ganhos corporativos.

"Estou pedindo um dos
maiores investimentos em nos-
sa segurança nacional da histó-
ria, com os fundos necessários
para garantir que as nossas For-
ças Armadas continuem sendo
as mais bem preparadas, trei-
nadas e equipadas do mundo",
disse Biden ao apresentar a
proposta.

O democrata tem controle
apertado dos votos na Câmara e
divide meio a meio com os repu-
blicanos os votos no Senado, o
que torna desafiadora a aprova-

ção da proposta de taxação dos
super-ricos.

Mas especialistas veem essa
questão como bastante madura
e com o apoio de muitos dos in-
divíduos que acabariam pegos
pela nova taxação.

Em janeiro, mais de cem mi-
lionários e bilionários em todo o
mundo, a maioria dos EUA, pe-
diram para que suas riquezas ti-
vessem taxação maior durante
encontro virtual do Fórum Eco-
nômico Mundial.

Os signatários -entre eles a
herdeira da Disney, Abigail Dis-
ney, e Morris Pearl, ex-diretor
do fundo BlackRock- pediram a
líderes políticos e empresariais
que os façam pagar sua parte na
recuperação global da econo-
mia, após a crise da pandemia.

No geral, a proposta orça-
mentária de Biden para o próxi-
mo ano fiscal chega a US$ 5,8 tri-
lhões (R$ 27,8 trilhões) e prevê,
com o fim da maior parte das
medidas de alívio na pandemia,
queda de quase 50% no déficit,
para US$ 1,4 trilhão (5,8% como
proporção do PIB). Nesse cená-
rio, a dívida pública americana
seria levemente reduzida para
102% do PIB.

A Casa Branca também pro-
jeta que a inflação cairia de 7,9%
para 4,7% até o final deste ano,
antes de ceder a 2,3% em 2023.

Abramovich e dois ucranianos
tiveram sintomas de envenenamento

O oligarca bilionário Roman
Abramovich e dois negociado-
res ucranianos apresentaram
sintomas de envenenamento
após uma reunião em Kiev, na
capital da Ucrânia, no início de
março, relatou o jornal The Wall
Street Journal. o primeiro en-
contro entre representantes da
Ucrânia e Rússia ocorreu em 28
de fevereiro, mas um cessar-fo-
go ainda é negociado.

O jornal diz que Abramovich
viajou para Moscou, Lviv e ou-
tros locais de negociação. No sá-
bado, o porta-voz do Kremlin,

Dmitry Peskov, confirmou que o
dono do Chelsea "participou das
negociações no estágio inicial".

Entre os sintomas relatados,
estão olhos vermelhos, lacri-
mejamento constante e doloro-
so, descamação da pele do ros-
to e das mãos. As informações
são de pessoas familiarizadas
com o incidente,  diz o Wall
Street Journal.

Especialistas que investiga-
ram o caso sugerem ser difícil
determinar se os sintomas fo-
ram causados por agentes quí-
micos, biológicos ou algum tipo

de radiação eletromagnética. Os
Estados Unidos dizem que o ris-
co de um ataque russo com ar-
mas químicas é "real".

Desde a suposta tentativa de
envenenamento, Abramovich e
os negociadores ucranianos me-
lhoraram e não correm risco de
vida. O presidente da Ucrânia,
Volodymyr Zelensky, que se en-
controu com Abramovich, não
foi afetado, afirmou o The Wall
Street Journal.

O suposto ataque pode ter re-
lação com representantes da li-
nha-dura de Moscou que que-

rem sabotar as negociações.
Abramovich está na lista dos

bilionários que sofreram san-
ções econômicas. É uma tentati-
va do Ocidente de isolar o presi-
dente Vladimir Putin.

Na semana passada, dois su-
periates ligados ao bilionário
russo Roman Abramovich atra-
caram na Turquia, fora do al-
cance das sanções do Reino
Unido e da União Europeia. Um
avião particular de Abramovich
está na lista dos Estados Unidos
de aeronaves proibidas de voar
a partir Rússia ou para a Rússia.

REUNIÃO EM KIEV

Comitê defende
vacina para todos

GRIPE

O Comitê Especial de En-
frentamento da Covid-19 no Rio
de Janeiro recomendou ontem
que a vacina contra a gripe seja
aplicada em pessoas de todas as
faixas etárias a partir dos seis
meses de idade. A sugestão será
encaminhada ao Ministério da
Saúde, responsável por geren-
ciar o Plano Nacional de Imuni-
zação (PNI).  

Atualmente, a vacina é asse-
gurada a idosos com mais de 60
anos e crianças entre seis meses
e cinco anos, além de alguns
grupos populacionais específi-
cos como trabalhadores da saú-
de, gestantes, indígenas, profes-
sores, detentos, trabalhadores
portuários e pessoas com co-
morbidades, entre outros.

Segundo o secretário muni-
cipal de saúde, Daniel Soranz, a
preocupação manifestada pelo
comitê, que hoje realizou a sua
24ª reunião, está associada à
chegada do outono e à aproxi-
mação do inverno. Ele lembra
que, no fim do ano passado, o
Rio precisou lidar paralelamen-
te com a pandemia de covid-19

e com um surto de gripe.
"Tivemos uma epidemia de

gripe em novembro e em de-
zembro do ano passado fora do
tempo comum, da sua sazonali-
dade. Então, o comitê conside-
rou importante a vacinação
contra a gripe para que a gente
não tenha um outro aumento
de casos", explicou.

O Comitê Especial de En-
frentamento da Covid-19 foi
criado no início do ano passado
pelo prefeito Eduardo Paes.
Composto por 14 especialistas e
presidido por Soranz, é respon-
sável por analisar o panorama
epidemiológico da cidade e por
sugerir eventuais ajustes no pla-
nejamento do combate à pan-
demia.

Hoje, o comitê considerou
que a única medida pertinente
para o momento é a exigência
do passaporte vacinal para en-
trar em locais como restauran-
tes, museus e academias. A me-
dida deve vigorar até que 70%
da população adulta tenham re-
cebido dose de reforço do imu-
nizante contra a covid-19. 

Nota
AFEGÃS SÃO IMPEDIDAS DE VIAJAR SEM 
COMPANHIA DE UM HOMEM DA FAMÍLIA

O governo talibã volta a impor regras à liberdade das mulheres.
Desta vez, as autoridades decretaram que as mulheres afegãs
estão impedidas de viajar se não estiverem na companhia de um
homem da família.   A ordem foi dada pelos talibãs às
companhias aéreas. A medida foi tomada depois do adiamento
da volta das jovens ao ensino secundário e depois da decisão,
nesse fim de semana, de criar dias específicos para homens
mulheres poderem frequentarem, separadamente, jardins e outros
espaços públicos. Na semana passada, o porta-voz adjunto do
governo talibã, Inamullag Samangani, disse que as escolas do 7º

Kremlin diz que fala de 
Biden sobre Putin é alarmante

O Kremlin disse ontem que a
afirmação do presidente dos Es-
tados Unidos (EUA), Joe Biden,
de que Vladimir Putin não po-
deria permanecer no poder é
motivo de alarme, em resposta
ponderada a um apelo público
dos EUA pelo fim do regime de
22 anos de Putin.  

"Pelo amor de Deus, este ho-
mem não pode permanecer no
poder", disse Biden no sábado
passado, ao final de discurso pa-
ra uma multidão em Varsóvia.
Ele descreveu a invasão russa da
Ucrânia como batalha em um
conflito muito mais amplo entre

democracia e autocracia.
A Casa Branca tentou escla-

recer as observações de Biden, e
o próprio presidente disse nesse
domingo que não estava pedin-
do uma mudança de regime.

Perguntado sobre o comen-
tário de Biden, que teve pouca
cobertura na televisão estatal
russa, o porta-voz do Kremlin,
Dmitry Peskov, disse: "Esta é
uma declaração que certamente
é alarmante".

"Continuaremos acompa-
nhando as declarações do presi-
dente dos EUA da maneira mais
atenta possível", disse Peskov a

repórteres.
Putin tem servido como líder

supremo da Rússia desde que
Boris Yeltsin renunciou em
1999. O Kremlin diz que Putin é
um presidente eleito democrati-
camente e que o povo russo - em
vez dos Estados Unidos - é quem
decide quem lidera o país.

A fala de Biden pode alimen-
tar as acusações de autoridades
russas de que os Estados Unidos
estão interessados em derrubar
Putin.

O ex-presidente russo Dmitry
Medvedev afirmou que Was-
hington quer destruir a Rússia, e

o chefe do Conselho de Segu-
rança da Rússia, Nikolai Patrus-
hev, afirmou que os EUA procu-
ram provocar uma "revolução
colorida" como as da Geórgia,
Ucrânia e outros Estados pós-
soviéticos.

Para Putin, a "operação mili-
tar especial" da Rússia na Ucrâ-
nia foi necessária porque os Es-
tados Unidos estavam usando o
país para ameaçar a Rússia e
que Moscou teve que se defen-
der contra a perseguição.

A Ucrânia rejeita as alegações
de perseguição como pretexto
infundado para a invasão.

GUERRA NA UCRANIA

OUTONO: Sumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite
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ao 12º ano (dos 12 aos 18 anos de idade) continuariam
fechadas. O anúncio foi feito no dia em qua as escolas
reabririam, após as férias de inverno. Dezenas de milhares de
jovens deviam regressar ao ensino secundário, cerca de sete
meses depois de o regime talibã ter subido ao poder e
restringido os direitos das mulheres à educação e ao trabalho.
Os talibãs tinham afirmado que precisariam de tempo para
garantir que as adolescentes fossem separadas dos rapazes e
que as escolas funcionassem de acordo com os princípios
islâmicos. Em sete meses de governo, eles impuseram várias
restrições às mulheres, que se viram excluídas de empregos
públicos, controladas na forma de vestir e proibidas de viajar
sozinhas para fora da cidade onde vivem.
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