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Sigilo lacra por
5 anos viagem
de Bolsonaro
à Rússia

Produção industrial sobe, mas
queda no consumo preocupa

O Ministério das Relações
Exteriores colocou sob sigilo de
cinco anos relatórios da viagem feita em fevereiro pelo
presidente Jair Bolsonaro (PL)
à Rússia. O documento produzido pela embaixada em Moscou recebeu o grau de sigilo reservado em 21 de fevereiro deste ano e só poderá ser divulgado a partir do mesmo dia de
2027. O governo também escondeu com uma tarja preta o
campo "razões para classificação" no TCI (Termo de Classificação da Informação) assinado
pelo Itamaraty. A pasta cita como fundamento legal para o sigilo um trecho da Lei de Acesso
à Informação que permite a
restrição em casos que podem
"prejudicar ou pôr em risco a
condução de negociações ou as
relações internacionais do país
ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais". O Itamaraty informou sobre o sigilo no último
dia 12, em resposta ao requerimento de informações apresentado pela bancada do PSOL
na Câmara. O órgão também
não detalhou as razões de o vereador do Rio de Janeiro Carlos
Bolsonaro (Republicanos), filho do presidente, ter integrado a viagem. As respostas se limitaram a dizer que "a designação da comitiva presidencial
é prerrogativa da Presidência
da República" e informou que
não houve despesas do governo federal com o político carioca na Rússia. PÁGINA 7

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou ontem os resultados da sondagem industrial do primeiro trimestre. A entidade destacou o crescimento forte da produção industrial entre fevereiro e março, mas também o aumento da preocupação dos empresários com a
queda no consumo. Em março, a produção industrial subiu para 54,4
pontos, resultado que está acima da linha divisória entre queda e cres-

CNC

Intenção de
consumo das
famílias sobe
pelo 4o mês
PÁGINA 2

cimento. O índice não ficava acima dos 50 pontos desde dezembro. O
movimento é normal para o primeiro trimestre, mas a CNI destacou
que a retomada deste ano, de 47,9 em fevereiro para 54,4 em março,
“supera a aceleração esperada no período”. A média da série histórica
para o mês de março é de 51 pontos. O emprego industrial, por sua vez,
manteve-se praticamente estável, em 50,1 pontos. PÁGINA 2

CORRUPÇÃO
AGIF/FOLHAPRESS

Procuradoria livra Bolsonaro de
investigação no escândalo do MEC
A PGR (Procuradoria-Geral da República) afirmou ao STF (Supremo Tribunal Federal) que não há elementos que justifiquem a abertura de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) nas suspeitas de irregularidades relacionadas ao Ministério da Educação.
Em manifestação de ontem à corte, a PGR afirma que as informações
levadas ao conhecimento do órgão "não são suficientes para inclusão
do representado (Bolsonaro) como investigado" pois "não apontam

indícios da sua participação ativa e concreta em ilícitos penais". O
documento foi encaminhado à ministra Cármen Lúcia, relatoria de
um pedido de investigação apresentado ao Supremo pelo senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), após a Folha de S.Paulo publicar áudio em que o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro disse que privilegiava pastor evangélico a pedido de Bolsonaro. Ribeiro perdeu o
cargo, em 28 de março. PÁGINA 7

2022

PRIVATIZAÇÃO

Julgamento
da Eletrobras
no TCU pode
ser suspenso
PÁGINA 3

FMI reduz previsão de crescimento global
O Brasil deve terminar 2022 com crescimento de 0,8%, inflação de
8,2% e desemprego na faixa de 13,7%, aponta um relatório do FMI
(Fundo Monetário Internacional) divulgado ontem. A projeção
atual de crescimento do Brasil, citada no estudo World Economic
Outlook (Perspectiva Econômica Mundial) é 0,5% maior do que a
estimativa divulgada em janeiro, que previa alta de 0,3% no ano. No
entanto, o valor é quase metade do citado na previsão feita há seis

meses. Em outubro de 2021, o FMI previa que o país cresceria 1,5%
em 2022. "O Brasil tem um dos números mais baixos em nossa projeção de crescimento para a região. A maior parte disso se deve a um
ciclo agressivo de aperto por parte do Banco Central do Brasil para
conter as pressões da alta de preços. Ao mesmo tempo, o Brasil é um
exportador de petróleo e está se beneficiando do aumento de preços
de petróleo e energia. PÁGINA 3

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: -0,55% / 150.056,66 / -630,59 / Volume: 26.280.591.013 / Quantidade: 3.792.663
Maiores Altas

Maiores Baixas

Mais Negociadas
Preço

% Oscil.

Preço

Fechamento
% Oscil. Dow Jones

%

Preço

% Oscil.

BANCO INTER UNT N2

18.84

+9.15 +1.58

CEMIG PN N1

14.67

−5.84

−0.91

VALE ON NM

87.68

−3.19

−2.89

NASDAQ Composite

BR MALLS PARON NM

9.42

+7.66 +0.67

CARREFOUR BRON NM

22.06

−4.30

−0.99

PETROBRAS PN EDR N2 31.65

+3.03

+0.93

Euro STOXX 50

3.832,35 -0,58

34.911,2 +1,45
13.619,656 +2,15

6.67

+6.21 +0.39

ELETROBRAS ON N1

40.60

−4.40

−1.87

ITAUUNIBANCOPN N1

26.01

−1.77

−0.47

CAC 40

6.534,79 -0,83

GRUPO SOMA ON NM

14.36

+6.92 +0.93

SABESP ON NM

48.28

−3.84

−1.93

BRADESCO PN EB N1

19.57

−1.30

−0.26

FTSE 100

7.601,28 -0,20

TOTVS ON NM

36.01

+5.54 +1.89

VALE ON NM

87.68

−3.19

−2.89

BRASIL ON NM

35.21

−3.53

−1.29

DAX 30

14.153,46 -0,07

JHSF PART ON NM

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(16/3)
Poupança 3
(20/4)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
1,74% (mar.)
R$ 3,7053 IPCA
1,62% (mar.)
CDI
11,75% 0,53
até o dia 19/abr
OURO
0,56% BM&F/grama
R$ 292,00
EURO Comercial
Venda: 5,0345
0,0436% Compra: 5,0339

EURO turismo
Compra: 5,0505
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 4,6658
DÓLAR comercial
Compra: 4,6671
DÓLAR turismo
Compra: 4,6538

Venda: 5,2305
Venda: 4,6664
Venda: 4,6677
Venda: 4,8338
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Bolsa cai pela 3a vez
seguida, pressionada
por mineradoras
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL
Pressionado pelo mercado
externo, o dólar fechou ontem
com pequena alta. A Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa) caiu pela terceira vez seguida, pressionada por ações
de mineradoras afetadas com
o lockdown na China.
O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 4,668,
com alta de R$ 0,02 (+0,43%).
Depois de alternar altas e baixas ao longo da manhã, a cotação firmou a tendência de alta
ao longo da tarde. Na máxima

10

do dia, por volta das 12h, chegou a R$ 4,68.
Com o desempenho de ontem, a moeda norte-americana acumula queda de 1,95%.
Em 2022, a divisa recua
16,28%.
O mercado de ações teve
um dia mais tenso. O Índice
Bovespa (Ibovespa), fechou
aos 115.057 pontos, com queda de 0,55%. O indicador recuou mesmo com a alta nas
bolsas norte-americanas,
pressionado pelos papéis da
mineradora Vale, um dos mais
negociados.

ANOS DE PARCERIA

Gol e Mercado Livre
fazem acordo para
entrega de encomendas
DANIELE
MADUREIRA/FOLHAPRESS
A companhia aérea Gol e o
marketplace Mercado Livre
anunciaram ontem uma parceria de 10 anos para a entrega
de encomendas em todo o
país, em especial nas regiões
Norte e Nordeste.
O acordo marca a estreia da
Gol na operação de aviões cargueiros por meio de sua unidade de logística, a GolLog. O
negócio contempla seis aeronaves da Gol modelo Boeing
737-800.
Com a parceria, o Mercado
Livre, líder em comércio eletrônico no país, pretende reduzir em até 80% o tempo de
entrega para rotas mais longas,
como Norte e Nordeste, e em
até 50% para o Centro-Oeste.
Segundo a empresa, a entrega
no Sul e Sudeste, regiões de
maior demanda, também ficará mais ágil.
"No Norte e Nordeste, o
tempo médio de entregas chega a 9 dias e deve ser reduzido
para 2. Muita gente pode não
querer comprar pela internet
se o tempo de entrega é muito
longo, prefere ir a uma loja física. Com essa parceria, vamos aumentar a fidelização
dos clientes e, consequentemente, as vendas", afirmou
Fernando Yunes, vice-presidente sênior do Mercado Livre no Brasil, durante coletiva
de imprensa que anunciou o
acordo.
O Mercado Livre já trabalhava com três aeronaves exclusivas, fruto de acordos com
a Sideral e a Azul Cargo, que
continuam vigorando. Agora,
com os seis aviões da Gol, vai
quadruplicar sua capacidade
de entrega de encomendas no
Brasil, de 10 milhões de pacotes ao ano para 40 milhões de
pacotes.
Já para a Gol a iniciativa representa um avanço significativo na receita: só este ano, a
parceria vai render R$ 100 milhões para a GolLog. "A expectativa é que, dentro de cinco
anos, o acordo represente um
incremento de R$ 1 bilhão na
receita da companhia", afirmou Paulo Kakinoff, presidente da Gol Linhas Aéreas, durante a coletiva. Segundo ele,
as empresas estavam em negociação há dez meses.
Das 6 aeronaves que inte-

gram o acordo, 3 entram em
operação no segundo semestre deste ano. Outras 3 começam a voar com exclusividade
para o Mercado Livre até o
terceiro trimestre de 2023. A
parceria considera ainda a
possibilidade de adicionar
outras 6 aeronaves de carga
até 2025.
De acordo com Kakinoff, a
iniciativa deve gerar economias de R$ 25 milhões este
ano e de R$ 75 milhões em
2023. "São aeronaves que estavam ociosas, uma vez que
ainda não retomamos o mesmo ritmo de voos do pré-pandemia, algo que está previsto
para dezembro deste ano",
afirmou.
O acordo evita o custo de
devolução dessas aeronaves
dentro do contrato de leasing.
Os voos vão sair de São Paulo e um terço da frota deve
atender as regiões Sudeste e
Sul. Os aviões destinados à
operação passarão por um
processo de conversão para
cargueiros, sendo designados
como 737-800 BCF (Boeing
Converted Freighter), com capacidade para transporte de 24
toneladas. Estarão identificados com a cor e a logomarca do
Mercado Livre.
A companhia aérea vai contratar diretamente 100 trabalhadores para atender a parceria com o Mercado Livre, e gerar mais 90 vagas indiretas.
Em comunicado ao mercado, a Gol informou que está se
estruturando para atender "o
crescente mercado brasileiro
de ecommerce, que responde
atualmente por mais de R$ 180
bilhões em receitas anuais,
com um gasto anual de mais
de R$ 12 bilhões em serviços
logísticos".
De acordo com a empresa,
"a destinação das 6 aeronaves
exclusivas para operação de
cargas inaugura um novo capítulo de eficiência na redução
dos custos unitários da Gol,
uma vez que, combinada com
a aceleração na transformação
da frota para 737 MAX, permitirá maior diluição dos custos
fixos, redução da ociosidade
existente e incremento de novas oportunidades de geração
receitas auxiliares".
A Gol deve encerrar o ano
com 136 aeronaves, das quais
44 do modelo Boeing 737-MAX
8 e 92 em Boeing 737-NG.

Produção industrial sobe, mas
queda no consumo preocupa
A

Confederação Nacional da Indústria (CNI)
divulgou ontem os resultados da sondagem industrial do primeiro trimestre. A entidade destacou o crescimento
forte da produção industrial entre fevereiro e março, mas também o aumento da preocupação
dos empresários com a queda
no consumo.
Em março, a produção industrial subiu para 54,4 pontos,
resultado que está acima da linha divisória entre queda e
crescimento. O índice não ficava acima dos 50 pontos desde
dezembro.
O movimento é normal para
o primeiro trimestre, mas a CNI
destacou que a retomada deste
ano, de 47,9 em fevereiro para
54,4 em março, “supera a aceleração esperada no período”. A
média da série histórica para o
mês de março é de 51 pontos.
O emprego industrial, por

sua vez, manteve-se praticamente estável, em 50,1 pontos.
Em fevereiro, o índice que mede
a evolução da oferta de trabalho
na indústria havia ficado em
49,2 pontos, o que significa queda no número de vagas ofertadas. Em março ano passado, o
patamar estava nos mesmos
50,1 pontos.
A Utilização da Capacidade
Instalada (UCI) aumentou 1
ponto percentual, para 69%, de
fevereiro para março de 2022. O
resultado está 2 pontos percentuais acima da média dos meses
de março. O percentual vem em
trajetória de crescimento desde
janeiro de deste ano.
PRINCIPAIS PROBLEMAS
A sondagem industrial mede
também quais são os principais
problemas enfrentados pela indústria, de acordo com o empresariado. Com 58,8% das menções, a falta ou o alto custo de

matéria-prima permanece há
sete trimestres como principal
preocupação.
Entretanto, a escassez de insumos vem perdendo força como principal preocupação da
indústria, frisou a CNI. As menções ao problema caíram 1,8
ponto percentual na última passagem de trimestre, e recuou 8,4
pontos percentuais frente a
março do ano passado.
Enquanto isso, cresce a preocupação com a queda no consumo, que no primeiro trimestre
deste ano figurou em 25,5% das
respostas dos empresários. No
segundo trimestre de 2021, esse
problema aparecia em 19,4%
das menções.
O gerente de Análise Econômica, Marcelo Azevedo, explica
que, isoladamente, o percentual
não parece ser tão alto, mas a alta nas menções ao problema indica haver uma demanda insuficiente no momento em que a

oferta começa a se ajustar. Para
o economista, “o problema de
demanda fica mais evidente. É
realmente uma situação muito
complicada”.
Há quatro trimestres cresce
também a preocupação da indústria com a alta nas taxas de
juros. Entre os dois últimos trimestres, o problema passou de
14,2% para 20,8% das menções,
a alta mais expressiva da sondagem. No fim do ano passado,
apenas 7,6% consideravam os
juros um obstáculo ao seu negócio, segundo a CNI.
Menções a dificuldades na
logística de transporte ficaram
com 13,8%das respostas, ante
11,8% no trimestre anterior. Esse é o terceiro trimestre seguido
de alta. O segundo problema
mais mencionado segue sendo a
alta carga tributária, com 30,4%
das repostas, queda em relação
aos 33,2% registrados no trimestre anterior.

CNC

Intenção de Consumo das Famílias
cresce pelo quarto mês consecutivo
A Intenção de Consumo das
Famílias (ICF), medida pela
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), cresceu 2,7% na
passagem de março para abril.
Foi a quarta alta consecutiva do
indicador, que atingiu 78,5 pontos em uma escala de 0 a 200
pontos, o maior nível desde
maio de 2020 (81,7 pontos). As

informações são da Agência
Brasil.
O indicador ainda continua
abaixo do nível de satisfação
(100 pontos), o que acontece
desde abril de 2015. Na comparação com abril de 2021, houve
uma alta de 11,1%, de acordo
com a CNC.
Na comparação com março
deste ano, todos os sete com-

ponentes da ICF tiveram alta.
Os destaques ficaram com
perspectiva profissional (5,7%),
renda atual (3,4%) e momento
para a compra de bens duráveis (3,3%). Com um crescimento de 2,8%, emprego atual
atingiu a maior pontuação
(103,9) entre os componentes e
foi o único acima do nível de
satisfação.

Na comparação com abril de
2021, cinco componentes tiveram alta, com destaque para
perspectiva de consumo
(20,1%), emprego atual (16,9%)
e nível de consumo atual
(16,6%). Dois componentes tiveram queda: momento para a
compra de bens duráveis (4,3%) e acesso ao crédito (2,1%).

PESQUISA

Gasolina no Brasil está entre
as mais caras do mundo
EDUARDO CUCOLO/FOLHAPRESS
O preço do litro da gasolina no
Brasil está cerca de 15% acima da
média praticada em 170 países,
segundo levantamento feito no
site da consultoria Global Petrol
Prices, com dados para a segunda-feira da semana passada.
Na data, o litro do combustível nos postos brasileiros custava R$ 7,192, valor coletado pela
consultoria junto à ANP (Agência Nacional do Petróleo) até
aquela data -atualmente, está
em R$ 7,22. A média mundial
era de R$ 6,29.
Na média de preços de 3 de
janeiro a 11 de abril, o valor foi
de R$ 6,78 no Brasil. Entre os fatores que explicam a mudança
de patamar dos preços no país

estão o mega-reajuste anunciado pela Petrobras no início de
março, após a invasão da Ucrânia pela Rússia ajudar a elevar o
preço do petróleo, e a valorização do real neste ano.
O levantamento compara os
preços locais, em geral informados por órgãos governamentais,
convertidos em dólar. Os valores foram posteriormente transformados em reais pelo câmbio
de R$ 4,6915.
Pelo dado mais recente, o
Brasil ocupa a posição 118 na
lista de 170 países ranqueados
do menor para o maior preço.
Olhando a lista de outra perspectiva, o Brasil estaria na posição 53 entre os países com a gasolina mais cara.
Os números consideram o

valor final ao consumidor, com
impostos, custos de logística e,
em alguns casos, subsídios ao
combustível.
Embora o preço na bomba do
mercado nacional esteja acima
da média mundial na data analisada, isso não significa que os
valores por aqui serão necessariamente revistos.
A política de preços da Petrobras segue as cotações nas refinarias do derivado de petróleo
na região considerada a melhor
alternativa de suprimento para
o mercado brasileiro, geralmente, o Golfo do México, que concentra grande parte da capacidade de refino dos Estados Unidos. Também são considerados
a taxa de câmbio e os custos de
importação do produto.

Por esse conceito, o preço no
Brasil está defasado em relação
à paridade internacional. Segundo cálculo da Abicom (associação dos importadores de
combustíveis), com dados para
a última segunda-feira, o preço
da gasolina no Brasil está 6%
abaixo da referência no exterior,
o equivalente a R$ 0,24 por litro.
"Apesar da ligeira redução do
câmbio e dos preços de referência da gasolina e do óleo diesel
no mercado internacional, as
defasagens mantiveram-se afastadas da paridade, inviabilizando as operações de importação",
afirma a Abicom.
O Brasil está entre os dez
maiores produtores, mas a capacidade de refino não atende à
demanda nacional, levando à
necessidade de importação de
até 20% do consumo local.
Os dados da Global Petrol
Prices também mostram que o
Brasil possui uma das maiores
taxas de gastos com o combustível em relação ao nível de renda,
de 4,8%, ao lado de países da
África e da América Central.

Nota
INSATISFAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS COM
SITUAÇÃO FINANCEIRA PIOROU
As sondagens da CNI (Confederação Nacional da Indústria) têm
mostrado que a insatisfação dos empresários com a margem de
lucro e a situação financeira dos negócios está piorando.
O indicador que mede a satisfação com o lucro operacional caiu
três pontos. Bateu em 44,2 pontos, se afastando da linha
divisória dos 50. A descida alerta porque o índice vinha em
estabilidade nos últimos três trimestres acima dos 47 pontos. O

novo patamar fica também mais próximo da média histórica de
42,1 pontos, segundo a CNI. Outro indicador que caiu foi o de
satisfação com a situação financeira da empresa, que desceu de
51,7 pontos para 49,3 pontos. Também cruzou a linha dos 50
pontos, que apontam que o clima passou de satisfação com as
condições financeiras da empresa para a zona da insatisfação. A
facilidade de acesso ao crédito se manteve em torno dos 42
pontos, e o indicador de evolução do preço de matérias-primas
subiu quase dois pontos, para 72, a primeira alta depois de três
trimestres de queda.
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FMI reduz previsão de
crescimento global para 3,6%
RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS

O

Brasil deve terminar
2022 com crescimento de 0,8%, inflação
de 8,2% e desemprego na faixa
de 13,7%, aponta um relatório
do FMI (Fundo Monetário Internacional) divulgado ontem
A projeção atual de crescimento do Brasil, citada no estudo World Economic Outlook
(Perspectiva Econômica Mundial) é 0,5% maior do que a estimativa divulgada em janeiro,
que previa alta de 0,3% no ano.
No entanto, o valor é quase metade do citado na previsão feita
há seis meses. Em outubro de
2021, o FMI previa que o país
cresceria 1,5% em 2022.
"O Brasil tem um dos números mais baixos em nossa projeção de crescimento para a região. A maior parte disso se deve
a um ciclo agressivo de aperto
por parte do Banco Central do
Brasil para conter as pressões da
alta de preços. Ao mesmo tempo, o Brasil é um exportador de
petróleo e está se beneficiando
do aumento de preços de petróleo e energia. Então, há uma revisão para cima", disse PierreOlivier Gourinchas, diretor de
pesquisa do FMI.
A última edição do boletim

Focus, publicada pelo Banco
Central no fim de março e que
soma as expectativas do mercado brasileiro, apontou previsão
de crescimento de 0,5% do PIB.
Em fevereiro, o Brasil tinha taxa
de desemprego de 11,2%. Em
março, a inflação somada em 12
meses chegou a 11,3%, segundo
dados do IPCA.
O FMI rebaixou a previsão de
crescimento da economia global
de 4,4% para 3,6% na comparação com o relatório de janeiro.
Quase todos os países analisados
tiveram piora de perspectivas,
por causa da Guerra da Ucrânia.
A Rússia, que iniciou o conflito e foi alvo de sanções internacionais, deve ver sua economia
encolher em 8,5% este ano, em
meio a uma inflação anual de
21,3%, prevê o Fundo.
Os efeitos econômicos da
guerra, que começou em fevereiro, se espalham em ondas para outros países, como em um
terremoto, compara o instituto.
"Como a Rússia é um grande
fornecedor de petróleo, gás e
metais e, junto com a Rússia, de
trigo e milho, a queda na oferta
dessas commodities já tem elevado os preços de forma afiada",
aponta o relatório. "A alta de
preços de comida e combustíveis afetará as casas de baixa

renda em nível global."
Em 2022, a inflação deve ficar
em torno de 5,7% ao ano nas
economias avançadas e em 8,7%
em países emergentes e em desenvolvimento. Para o Brasil, o
FMI prevê alta de 8,2% nos preços neste ano e 5,1% em 2023. "O
Brasil respondeu à alta inflação
com um aumento nas taxas de
juros, o que pesará na demanda
doméstica", comenta o Fundo
no relatório.
O FMI também considera
que a guerra reduziu o apetite
dos investidores por riscos e aumentou o interesse por mercados considerados mais estáveis.
E prevê que os níveis globais de
emprego e produção devem voltar ao patamar pré-pandemia só
em 2026.
Outro entrave à recuperação
da economia global são os lockdowns na China, adotados para
conter surtos de Covid, como o
que paralisou Xangai. Eles podem gerar novos problemas nas
cadeias internacionais de suprimentos.
Assim, as faltas de produtos
podem se estender até o começo
de 2023, projeta o FMI. "Como
resultado, agora as projeções são
de que a inflação permanecerá
elevada por muito mais tempo
do que em nossa projeção ante-

rior, tanto em economias avançadas quanto em mercados
emergentes ou em desenvolvimento", aponta o estudo.
Com isso, há o risco de que as
expectativas sobre a inflação fiquem sem controle, gerando
um ciclo que pode levar os bancos centrais a darem respostas
mais agressivas, prevê o FMI.
"Nos próximos meses, espera-se
que as taxas de juros subam
mais", aponta o documento.
O instituto recomenda que os
bancos centrais atuem de forma
mais rápida e precisa, para que
as ações contra as altas de preço
sejam efetivas e gerem menos
danos à retomada econômica.
A China é uma exceção na
questão inflacionária: a alta de
preços lá deve ficar em 2,1% ao
ano, enquanto altas históricas
são registradas em muitas partes do mundo. A previsão de
crescimento do PIB chinês caiu
de 4,8% para 4,4%, na comparação com o relatório anterior do
FMI. A redução de crescimento
da China também piora as perspectivas para o Brasil, já que o
país é o maior destino de exportações brasileiras.
Outros Brics também tiveram
piora nas projeções do PIB. A Índia deve crescer 8,2% (antes seria 9%) e a África do Sul 1,9%.

PRIVATIZAÇÃO

Julgamento da Eletrobras no TCU
pode ser suspenso por até 60 dias
ALEXA SALOMÃO/FOLHAPRESS
O processo de privatização
da Eletrobras pode sofrer uma
suspensão de até 60 dias, colocando em risco a operação neste
ano. A segunda etapa do julgamento que define pontos do
processo de privatização está
prevista para hoje no TCU (Tribunal de Contas da União).
A tendência é que o ministro
Vital do Rêgo Filho peça vista,
por entender que precisa de
tempo para avaliar o voto que
será apresentado pelo relator, o
ministro Aroldo Cedraz.
A venda foi modelada para
ocorrer por meio de capitalização em Bolsa. Serão emitidas

ações e recibos de ações (ADRs)
no Brasil e Estados Unidos, respectivamente. Neste segundo
julgamento está em discussão o
preço da ação.
Na noite de ontem, o ministro Cedraz ainda estava finalizando o voto.
No julgamento anterior, o
ministro Rêgo questionou a fórmula de cálculo do valor da estatal, avaliando que empresa valeria R$ 130 bilhões e não os R$
67 bilhões definidos.
Segundo analistas de mercado, que acompanham os trâmites, o processo precisa ser concluído ainda no primeiro semestre, antes de a campanha eleitoral entrar na fase decisiva e afas-

tar investidores.
Pedidos de vista podem ser
de até 60 dias -prazo que será
discutido em plenário. Com o
atraso, o julgamento poderia ficar para o final de junho. Como
na sequência será preciso seguir
o rito de preparação no mercado
de capitais, a privatização corre
o risco de ficar para 2023.
Maior empresa de energia da
América Latina, a Eletrobras é
dona ou sócia das mais importantes hidrelétricas do Brasil, como Belo Monte e Furnas, e ainda
é responsável por quase 44% do
sistema de transmissão do país.
A venda em Bolsas busca diluir a participação da União, que
precisa cair de 72% para 45%, ar-

recadar recursos para pagar outorga ao Estado e transformar a
empresa numa corporação. Nenhum acionista poderá ter mais
de 10% do total das ações.
Aliados do governo têm feito
forte pressão para que o processo seja concluído a tempo.
Entre os opositores ao projeto
está o PT. O ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, que lidera
as pesquisas para a eleição à presidente, já declarou que o partido não apoia a operação. Em entrevista a Folha, a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT,
afirmou que, caso o partido vença as eleições e a privatização da
Eletrobras tenha sido concluída,
o processo seria revisto.

Servidores do BC
decidem suspender
greve até maio
NATHALIA
GARCIA/FOLHAPRESS
Após sinalização sobre proposta de reajuste salarial de
5%, os servidores do Banco
Central decidiram, em assembleia realizada ontem, suspender a greve por duas semanas, até o dia 2 de maio.
Mas a mobilização dos funcionários da autoridade monetária não terminou. A partir de
hoje, eles voltarão a atuar em
operação-padrão e farão paralisações diárias, das 14h às 18h.
A decisão foi tomada depois de reunião com o presidente do BC, na segunda-feira
passada, quando Roberto
Campos Neto afirmou aos representantes sindicais que o
reajuste linear de 5% para todo
o funcionalismo público é
consenso entre os ministros e
chancelado pelo presidente
Jair Bolsonaro (PL).
Conforme mostrou o jornal
Folha de S.Paulo na última
quarta-feira, Bolsonaro decidiu dar um reajuste linear de
5% para todas as carreiras -inclusive militares das Forças Armadas, além de integrantes do
Judiciário e do Legislativo- a
partir de 1º de julho deste ano.
De acordo com o Sinal (Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central),
Campos Neto também garantiu no encontro a implementação de duas demandas sobre
reestruturação de carreira e se

comprometeu a conseguir
uma reunião entre os membros das três entidades dos
servidores e o ministro Ciro
Nogueira (Casa Civil).
"Nós demos um voto de
confiança ao Roberto Campo
Neto até 2 de maio para batalhar por uma proposta ainda
melhor para os analistas e técnicos do BC", disse, em nota,
Fábio Faiad, presidente do Sinal. Segundo ele, a decisão de
suspender a greve foi tomada
em uma votação apertada
(55% dos servidores foram favoráveis e 45% contrários).
Apesar da pausa na greve,
que teve início em 1º de abril,
a categoria demonstrou insatisfação com a proposta discutida pelo governo.
"Nós declaramos que 5%
são insuficientes, apresentamos uma contraproposta
abrindo mão de que o reajuste
de 27% seja no primeiro semestre de 2022, permitindo
que a Medida Provisória tenha
validade apenas a partir de 1º
de julho. E, além disso, cobramos novamente o atendimento integral à nossa pauta não
salarial", afirmou.
De acordo com Faiad, se as
negociações não avançarem
nas próximas semanas com
uma nova oferta do governo, a
greve será retomada automaticamente a partir de 3 de
maio. Procurado, o BC não se
pronunciou sobre a suspensão
da paralisação.

Nota
MUNDO NÃO SOBREVIVE SEM AGRICULTURA
BRASILEIRA, DIZ DIRETORA-GERAL DA OMC
A diretora-geral da OMC (Organização Mundial do Comércio),
Ngozi Okonjo-Iweala, disse, em reunião com a FPA (Frente
Parlamentar da Agropecuária) ontem, que o mundo não sobrevive
sem a agricultura brasileira. "Eu sei que o mundo não sobrevive
sem a agricultura brasileira. Precisamos pensar nos desafios
futuros, não só do Brasil, mas do mundo todo", disse Ngozi. A
reunião aconteceu após o presidente Jair Bolsonaro (PL) pedir
ajuda à OMC para garantir uma espécie de "salvo-conduto" ao
fluxo de fertilizantes importados de países que sofreram sanções
econômicas e financeiras por causa da guerra na Ucrânia. Os
alvos das medidas restritivas são a Rússia e Belarus, dois dos
principais exportadores dos insumos ao agronegócio brasileiro.
Desde o início da guerra, provocada pela invasão militar russa à
Ucrânia, o governo Bolsonaro lançou um plano nacional de
fertilizantes e tenta obter fornecedores alternativos para evitar
impactos na produção de alimentos no campo e inflação. "Estou
animada sobre o que o Brasil tem a dizer sobre a área ambiental
e as tecnologias produtivas com potencial de descarbonização",
disse ainda Ngozi. Durante o encontro, parlamentares da base do
governo defenderam práticas de sustentabilidade, para rebater a
impressão de que a produção do Brasil não é sustentável.
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São Paulo
ROUBO

OUTONO: Sol com muitas nuvens.
Manhã
Não chove.

Irmãos negros são
soltos após mobilização
das redes sociais
O dia 31 de março foi marcado por uma série de denúncias nas redes sociais. Influenciadores digitais, em sua maioria negros, divulgaram o caso
de dois irmãos acusados de
roubar dois carros em Diadema (SP) e presos pelo crime,
que afirmam não ter cometido.
No dia seguinte, Luiz César
Marques Júnior, 24, e Gustavo
Borges Marques, 19, saíam do
CDP (Centro de Detenção Provisória), em cena transmitida
ao vivo pelo Instagram. Presos
havia um mês, os irmãos receberam habeas corpus menos
de 48 horas após o início da
mobilização digital.
"Depois de sair na mídia e
nas redes sociais é que a juíza
revogou a prisão", afirma
Ewerton Carvalho, um dos advogados de defesa, ao avaliar
como a internet contribuiu para a soltura dos irmãos.
Em 1ª de março, Luiz, Gustavo e o pai, Luiz César Marques, saíram de casa por volta
das 18h em direção a um bar,
para comemorarem o aniversário de uma amiga.
Em determinado momento,
Gustavo decidiu fumar e atravessou a rua, acompanhado
por Luiz. Eles pararam perto de
um veículo estacionado. Logo
em seguida, uma viatura da polícia chegou e os abordou.
"Para mim não ia dar em nada. Achei que era uma abordagem normal. Eu perguntei para
eles (os policiais) o que estava
acontecendo com os meus meninos. Eles falaram que o carro
era roubado e os garotos eram
suspeitos", relembra o pai. O
crime citado envolvia dois veículos, um furtado às 18h40, e
outro, às 18h47.
Na sequência, os irmãos
foram levados à delegacia. O
pai os acompanhou e disse ao
delegado que os filhos eram
inocentes, que estavam com
ele o todo tempo. "O delegado
perguntou se tinha como eu
provar e eu falei que sim, que
tinha um monte de testemunhas."
No dia seguinte, Marques
saiu atrás de provas por conta
própria. Ele bateu na porta de
estabelecimentos próximos
aos locais por onde passaram e
pediu as imagens das câmeras
de segurança. Em pouco tempo, reuniu filmagens que mostram os três saindo de casa e
chegando ao bar.
Segundo uma das advogadas de defesa, que preferiu não
ser identificada pela reportagem, foram reunidos 18 vídeos. Quinze deles mostram os
rapazes no bar no horário dos
roubos.
De acordo com a defesa, em
uma das imagens é possível
ver um dos carros passando na
rua próxima ao bar e sendo estacionado minutos antes da
abordagem. O condutor sai do
veículo, caminha atrás dos irmãos, tira a camisa e abandona o carro.
Os advogados também alegam que o mais novo, Gustavo,
não sabe dirigir. O pai relata
que certa vez tentou ensiná-lo,
mas ele se confundiu com o
comando da ré e acabou batendo em um poste. Desde então, tem trauma da direção.
Apesar das imagens, a defesa
não conseguiu uma decisão da
Justiça ao longo de um mês. Até
que o caso foi parar nas redes
sociais e ganhou repercussão.
REDE RELIGIOSA
Diadema, dia 31 de março
de 2022, 17h51. O influenciador Roger Cipó publicou o primeiro tuíte após ser contatado
pela tia dos rapazes. "Os irmãos Luiz e Gustavo estão presos injustamente. A polícia
acusa dois jovens negros pelo
roubo de dois carros, na região
do ABC paulista, mas imagens
mostram que, no momento
dos crimes, eles estavam em
um bar, com o pai, a 3 km de
distância do local."
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PRISCILA CAMAZANO E PAOLA
FERREIRA ROSA/FOLHAPRESS

Tarde

A publicação foi compartilhada massivamente no Instagram. O Twitter, que facilita a
dispersão de postagens, também levou a manifestação da
dançarina e palestrante Bárbara Querino ao feed dos seguidores de Cipó.
Às 22h30 do mesmo dia, ela
publicou um fio relembrando
sua prisão em 2018. Acusada
de ter roubado dois carros e
sem saber dirigir, Bárbara tinha características similares à
da suspeita, como o cabelo
crespo volumoso, o que bastou
para que a polícia a procurasse
em sua casa dias após o crime.
Na época, amigos e familiares fizeram uma campanha no
Facebook. Após cumprir um
ano e oito meses de pena, ela
foi solta e passou por uma nova audiência, da qual saiu absolvida, em maio de 2020.
Cipó conheceu a história de
Bárbara durante a mobilização
na rede social, que durou todo
o período ao longo do qual ela
ficou presa. Os dois fazem parte de um grupo no WhatsApp
com a família de Gustavo e
Luiz, e tiveram contato com a
história dos rapazes por meio
do candomblé.
O terreiro frequentado pela
tia dos dois irmãos já havia sido visitado pelo influenciador
para uma série de fotografias
feita por ele.
Bárbara também frequenta
o candomblé, religião que a
acolheu quando saiu da prisão. "Nós, pessoas pretas, se
temos uma comunidade com
que podemos contar, que não
é só unida pela questão da militância, mas também uma comunidade religiosa, [nos fortalecemos]. O que me salvou foi
a afro religiosidade", diz.
As publicações mobilizaram a comunidade negra e religiosa nas redes. Cipó conta
que veículos de mídia independente, artistas como Rafael
Zulu e Tia Má, e até páginas de
fofoca contribuíram para que o
caso ganhasse repercussão.
"Eu sabia que minha história seria um ponto-chave para
que as pessoas compartilhassem com mais rapidez. Horas
depois, essa publicação já estava no Instagram, já tinham
pessoas compartilhando e me
procurando para ajudar os
meninos", diz Bárbara.
"O papel da influência e das
redes sociais é subverter essa
ordem. De alguma forma a
gente invade. Vai ficar impossível não ver", afirma Cipó sobre seu propósito na internet.
"Uma das questões do Judiciário é que eles utilizam basicamente fatores de conhecimento por características como o cabelo, a altura, a cor",
diz Bárbara.
"Eles eliminaram a palavra
'racismo' e colocaram 'características'. Ou seja, continuam
utilizando argumentos racistas", aponta ela, que idealizou
a campanha "Vidas Carcerárias Importam" após sair da
prisão.
O advogado Ewerton Carvalho também afirma que os irmãos foram vítimas de racismo. "Estatisticamente falando,
nesses casos de reconhecimento facial equivocado, de
abordagens policiais equivocadas, a predominância da pele das pessoas é preta."
Outro ponto que a defesa
questiona é o procedimento
realizado para o reconhecimento dos irmãos. Os dois foram colocados ao lado de um
outro homem de estereótipo
diferente do deles -ele era
branco e gordo-, o que pode
ter influenciado a decisão.
"Quando você pega uma vítima que acabou de sofrer um
trauma a coloca na frente do
jovem pedindo para ela reconhecer, se o jovem for preto e
periférico as chances de ele
ser condenado ali mesmo são
de 80% ou mais, na minha
análise. Este é um recorte que
faço com base nos dados que
tenho dos meus casos", afirma
Carvalho.

Fórum especial vai tratar de
denúncias de violência política
ELAINE PATRÍCIA CRUZ/ABRASIL

A

Procuradoria Regional Eleitoral e a Procuradoria Regional
dos Direitos do Cidadão em São
Paulo anunciaram ontem a criação do Fórum Paulista contra a
Violência Política. O objetivo é
aumentar o combate à violência
política ocorrida no estado de
São Paulo e que é direcionada
principalmente contra mulheres, negros, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas
ou pessoas LGBTQIA+.
Por meio do fórum, as pessoas poderão relatar denúncias
de violência política. Essas denúncias serão recebidas pelo
Ministério Público e depois encaminhadas aos órgãos e setores
competentes para que sejam
respondidas.
A legislação brasileira já garante que qualquer cidadão denuncie esse tipo de crime. O que
o Fórum Paulista vai fazer agora
é buscar facilitar esse processo,
criando um e-mail e um perfil
no WhatsApp para concentrar
essas denúncias em São Paulo e
direcioná-las aos órgãos competentes para resolução.
“A gente decidiu criar esse fórum e chamar membros da sociedade civil para explicar a melhor forma de comunicar as violências políticas para o Ministério Público Eleitoral e para a
Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, que encaminharão essas notícias de ilícito
para que estas não fiquem perdidas, recebam o encaminha-

mento adequado e possam ser
apuradas pelas autoridades”,
disse Paula Bajer, procuradora
regional Eleitoral em São Paulo,
em entrevista à Agência Brasil.
“A pessoa precisa ser respeitada para falar e para ser ouvida.
E aqueles que faltarem com esse
respeito promovendo discursos
de ódio, discursos de falta de urbanidade ou de educação, desrespeitando a pessoa enquanto
ser humano ou a dignidade dessa pessoa, ofendendo ou praticando uma infração penal, elas
terão a resposta da lei”, falou. “O
Ministério Público Eleitoral protege a atividade [política] e vai
combater e prevenir todo tipo
de violência na política: virtual,
física, verbal, de qualquer tipo.
Estamos nos preparando para
que o sistema de justiça possa
agir para proteger o cidadão que
queira trabalhar para o bem comum”, falou ela.
Na primeira reunião do Fórum, realizada ontem na sede da
Procuradoria Regional da República da 3a Região, na capital
paulista, participaram representantes de órgãos públicos e de
movimentos sociais e de defesa
dos direitos humanos.
Em fala a esses representantes, Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, procurador regional eleitoral auxiliar da Procuradoria
Regional Eleitoral de São Paulo,
explicou sobre como ele vai funcionar. “Se uma mulher é expulsa de uma convenção partidária
a pontapés, ela deve ir a uma delegacia da mulher? Ela deve reclamar na Procuradoria Regio-

nal Eleitoral? Ela deve ir na Procuradoria dos Direitos do Cidadão? O cidadão, principalmente
o vitimado, não tem obrigação
de saber onde ele tem que direcionar a sua notícia [crime]. E a
gente sabe que esse direcionamento inicial as vezes é decisivo
para que a gente consiga aplicar
a lei. Foi por essa razão a ideia
da criação desse Fórum Paulista
contra a Violência Política. Ele
não é uma organização, não tem
estruturação, não tem um coordenador. A ideia é que essa pessoa vitimada de qualquer lugar
do estado de São Paulo tenha a
quem direcionar, num primeiro
momento, a sua reclamação.
Queremos caminhos para facilitar a resposta diante dessa violência”, disse ele.
Para Hannah Maruci, co-diretora da Tenda das Candidatas,
organização que capacita lideranças para o jogo político eleitoral, o Fórum deve facilitar o
encaminhamento dessas denúncias de violência política. “A
gente [organização] recebe muitos casos e a nossa principal dificuldade é identificar qual que é
o melhor caminho. A gente conhece os caminhos, mas para
cada caso é difícil de fazer essa
identificação”, disse ela à Agência Brasil. “Então acredito que o
Fórum vai ser um espaço muito
importante para isso, para delinear esses caminhos, para trazer
visibilidade para essas violências, e também dar amparo para
a gente”, falou ela.
“Em 2020 monitoramos dez
mulheres e todas elas sofreram al-

gum tipo de violência. E isso tem
se repetido agora. Tem [a violência] mais sutil como o silenciamento ou o negligenciamento pelo partido político, por exemplo,
até ameaças como ‘você está no
meu território e aqui você não pode fazer campanha’, perseguições
online, xingamentos, formas de
fazer com que ela se intimide e tenha medo. Além de ameaças de
morte”, disse Hannah.
“A violência política de gênero e de raça é uma forma de silenciamento. E ela é literal:
quando uma candidata perde a
voz, isso mostra o que significa
essa violência, que é uma barreira que se coloca durante todas as etapas”, falou Hannah. “O
que a gente vê hoje na política
institucional é resultado de tudo
isso. Temos hoje só 15% de mulheres no Congresso Nacional e
isso ainda é considerado um
avanço porque [essa participação feminina] cresceu 50% entre
2014 e 2018. Mulheres negras representam 28% da população e,
entre as eleitas, não passam de
2%. Quando vemos menos mulheres lá, a gente reforça a ideia
de que lá não é lugar delas. E aí a
violência consegue se reproduzir com muito mais naturalidade”, disse ela.
Para informações sobre o Fórum Paulista e encaminhamento
de denúncias ocorridas em São
Paulo, o cidadão pode procurar
o telefone/WhatsApp é (11)
97878-3327 ou o e-mail forumcontraviolenciapolitica@mpf.m
p.br. As denúncias precisam ser
fundamentadas com provas.

PRINCESA ISABEL

Prefeitura usa grades para isolar
usuários de drogas em praça
MATHEUS MOREIRA/FOLHAPRESS

objetivo proteger as pessoas que
estão na praça durante os trabalhos de zeladoria.
"A prefeitura, por meio da
Subprefeitura da Sé, informa
que os gradis móveis foram instalados em parte da praça Princesa Isabel para garantir a segurança de dependentes químicos
que permanecem no local durante a execução de serviços de
zeladoria, poda de árvores e jardinagem. Como nesses serviços
serão utilizadas máquinas para
movimentação de terra e retirada de galhos e troncos de árvores, a Subprefeitura da Sé instalou os gradis para manter a área
das intervenções isolada e, assim, garantir a segurança da população em geral durante os trabalhos em execução. Mas a praça não teve o seu acesso impedido", diz o texto.

Segundo a gestão municipal,
os trabalhos de revitalização do
local começaram em 22 de fevereiro, cerca de um mês antes da
mudança da cracolândia para a
praça.
Por volta das 11h de ontem, a
praça seguia lotada. O chamado
fluxo, nome dado ao local onde
os usuários de droga se concentram, funcionava normalmente.
Um grupo formado por sete PMs
e sete agentes da Guarda Civil
Metropolitana acompanhavam
o trabalho de zeladoria.
A prefeitura disse ainda que
as abordagens de dependentes
químicos em toda a cidade aumentaram de 3.029 em janeiro
para 4.539 em março. Ainda de
acordo com a gestão municipal,
desde o dia 22 de fevereiro a praça Princesa Isabel foi palco de
pelo menos "2.000 abordagens

[das equipes de assistência social] e 342 encaminhamentos
sociais e terapêuticos".
Há cerca de um mês, a praça
Princesa Isabel se tornou o novo
endereço da cracolândia, depois
que os usuários de drogas deixaram o entorno da praça Júlio
Prestes, que fica a poucas quadras de distância.
A prefeitura havia anunciado,
ainda em março, um novo projeto de revitalização da praça, mas
na ocasião não informou que
medidas tomaria para impedir
que o fluxo voltasse ao local.
Moradores e comerciantes da
região já alteraram suas rotinas
por medo da violência, em especial durante as operações de limpeza da praça, situações em que
agentes de segurança auxiliam as
equipes da prefeitura na remoção de barracas e outros itens.

MP: prisão de Colorido coloca
em risco comando de Marcola

capital desde o final do ano passado, incluindo de Anselmo Becheli
Santa Fausta, 38, o Magrelo, e Antônio Corona Neto, 33, o Sem
Sangue, assassinados em dezembro de 2021 a poucos metros da
praça 20 de Janeiro, no Tatuapé,
onde a cabeça de um homem foi
encontrada tempos depois. As
mortes fariam parte de uma guerra interna.
A avaliação do promotor não
é, porém, unânime quanto a
possibilidade de Tuta tentar dar
um "golpe" no chefão do PCC.
Para integrantes da polícia e da
inteligência do governo paulista,
Tuta realmente assume sozinho
o comando do grupo nas ruas,
mas o poder de Marcola continua intocável.
Assim, ainda na avaliação
desses setores, a prisão de Colorido não deve ter efeitos significativos na organização do PCC a não ser limitar a uma só pessoa
poderes de decisão nas ruas, enquanto a chamada "sintonia final" estiver incomunicável no
sistema federal.

A Prefeitura de São Paulo instalou grades para dividir a praça
Princesa Isabel, separando assim usuários de drogas e moradores de rua das equipes que
trabalham no projeto de revitalização do local, que fica no centro da capital paulista.
Na manhã de ontem, equipes da gestão municipal trabalhavam na metade da praça em
que fica um posto da Polícia
Militar enquanto dependentes
químicos mantinham rotina de
compra e uso de drogas na outra metade, próximos à escultura em homenagem ao Duque
de Caxias, patrono do Exército
brasileiro.
Em nota enviada à reportagem a prefeitura informou que a
instalação das grades tem como

PCC

A prisão de Valdeci Alves dos
Santos, 50, o Colorido, ocorrida
neste final de semana no interior
do Pernambuco, pode ter impacto na organização interna do
PCC e colocar em risco o próprio
comando de Marco Camacho, o
Marcola, condenado a mais de
300 anos de prisão e apontado
como o número 1 da facção criminosa.
A avaliação é do promotor de
Justiça Lincoln Gakiya, membro
do Ministério Público paulista e
integrante de grupo de combate
ao crime organizado. Para ele, o
risco existe porque Colorido dividia, nas ruas, o controle da facção
com Marcos Roberto de Almeida,
o Tuta, que deve assumir todo o
controle da facção.

O PCC tem estrutura de comando piramidal e somente integrantes da cúpula podem tomar
decisões importantes, como autorizar assassinato de autoridades e
de integrantes do grupo ou, até,
desencadear ataques a forças de
segurança, como ocorreu em São
Paulo em 2006 e 2012.
Entre os dois que detinham esse poder, ainda segundo o promotor, o primeiro tem total confiança
de Marcola, por isso teria sido escolhido como uma espécie de preposto do chefe do PCC, internado
no sistema federal desde o início
de 2019. Já Tuta, ainda conforme
Gakiya, não seria tão próximo e
tão fiel assim a Marcola quanto o
colega preso. Daí, o risco.
"Isso daí, na minha opinião,

complica a situação do Marcola
porque ele perde um líder que ele
colocou lá nessa função para dividir o poder com o Tuta, um cara
das antigas, cara respeitado no
mundo do crime. E aumenta o
poder do Tuta", disse Gakiya.
Com um poder tão grande,
ainda segundo a tese defendida
pelo promotor, Almeida poderia
ficar tentado em querer tomar o
posto de Marco Camacho na facção. "Existe grande possibilidade
de Tuta não devolver esse poder
ao Marcola, é o que a gente suspeita. Haja vista as mortes que
tem ocorrido nas ruas, de integrantes importantes, todas elas
determinadas pelo Tuta."
Lincoln se refere a série de
mortes ocorrida na zona leste da
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PGR volta a livrar
Bolsonaro de investigação
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

A

PGR (ProcuradoriaGeral da República)
afirmou ao STF (Supremo Tribunal Federal) que
não há elementos que justifiquem a abertura de investigação
contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) nas suspeitas de irregularidades relacionadas ao Ministério da Educação.
Em manifestação de ontem à
corte, a PGR afirma que as informações levadas ao conhecimento do órgão "não são suficientes para inclusão do representado (Bolsonaro) como investigado" pois "não apontam
indícios da sua participação ativa e concreta em ilícitos penais".
O documento foi encaminhado à ministra Cármen Lúcia, relatoria de um pedido de investigação apresentado ao Supremo
pelo senador Randolfe Rodri-

gues (Rede-AP), após a Folha de
S.Paulo publicar áudio em que o
ex-ministro da Educação Milton
Ribeiro disse que privilegiava
pastor evangélico a pedido de
Bolsonaro. Ribeiro perdeu o cargo, em 28 de março.
O balcão de negócios no
MEC, cuja existência foi revelada inicialmente pelo jornal o Estado de S. Paulo, era operado
por dois pastores evangélicos
sem qualquer vínculo formal
com a pasta e que participaram
de 35 reuniões no Palácio do
Planalto. De acordo com prefeitos, um deles chegou a cobrar
propina em barra de ouro.
Randolfe pediu ao Supremo
inquérito que Bolsonaro e Ribeiro fossem investigados por
crimes de peculato, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, corrupção passiva, prevaricação e de advocacia administrativa. Apontou também a

possível incidência dos crimes
de tráfico de influência, corrupção ativa e usurpação da função
pública.
Assinado pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, o documento da PGR
diz que uma referência ao presidente da República não é capaz
de torná-lo investigado.
"Examinando-se as notícias
jornalísticas que fundamentam
a notitia criminis (notícia-crime) formulada (por Randolfe), é
possível observar que a única
menção feita ao presidente da
República foi em uma gravação,
na qual o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro afirma 'Foi
um pedido especial que o Presidente da República fez para
mim sobre a questão do (pastor)
Gilmar'", destacou Lindôra.
"Se a mera citação de autoridade com foro de prerrogativa
por função pelo investigado não

é suficiente para atrair a
competê n cia do Supremo Tribunal Federal, depreende-se
que tal situação tampouco é capaz de imputar à q uele a
condição de investigado."
A representante da PGR afirmou que as supostas irregularidades no Ministério da Educação já são alvo de inquérito que
tramita no Supremo, após um
pedido da Procuradoria, o que,
segundo ela, é demonstração de
que foi dada a 'devida atenção
ao caso". Ribeiro é alvo do inquérito.
Ainda que Bolsonaro não figure como investigado, disse
ela, "caso surjam indícios de sua
participação nos fatos no decorrer das apurações, aquela autoridade (presidente) poderá
eventualmente passar a integrar
o polo passivo do procedimento
investigatório, o que, até este
momento, não ocorreu".

C O V I D -19

Brasil registra 190 mortes e
mais de 21 mil casos da doença
O Brasil registrou 190 mortes
por Covid e 21.046 casos, ontem.
Com isso, a média móvel de óbitos pela doença voltou a ficar
acima de 100 por dia.
Os dados desta terça elevam
o total de vidas perdidas durante
a pandemia para 662.266 e o de
infecções pelo Sars-CoV-2 para
30.279.521.
As médias móveis de óbitos e
casos continuam em queda em
relação aos dados de duas semanas atrás. A média de mortes
agora é de 102, redução de 41%
(e uma pequena oscilação para
mais em relação ao dado de segunda). Feriados e finais de se-

mana costumam derrubar os
dados da pandemia devido a
atrasos na notificação nas secretarias de saúde.
A média móvel de infecções
agora é de 14.147, redução de
36%.
Em relação à vacinação, o
Brasil registrou 810.741 doses de
vacinas contra Covid-19 nesta
terça. De acordo com dados das
secretarias estaduais de Saúde,
foram 106.014 primeiras doses e
420.185 segundas doses. Também foram registradas 2.028 doses únicas e 282.514 doses de reforço.
Houve registros de doses úni-

cas negativas no Ceará (-7) e no
Rio Grande do Norte (-2). Além
disso, houve registros negativos
de doses de reforço no Distrito
Federal (-13.227) e em Pernambuco (-101.976).
Ao todo, 176.905.008 pessoas
receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil –
158.622.096 delas já receberam
a segunda dose do imunizante.
Somadas as doses únicas da vacina da Janssen contra a Covid,
já são 163.372.772 pessoas com
as duas doses ou com uma dose
da vacina da Janssen.
Assim, o país já tem 82,35%

da população com a 1ª dose e
76,05% dos brasileiros com as
duas doses ou com uma dose da
vacina da Janssen.
Até o momento, 84.066.857
pessoas já tomaram dose de reforço, o que representa 39,13%
da população brasileira.
O consórcio reúne também o
registro das doses de vacinas
aplicadas em crianças. A população de 5 a 11 anos parcialmente imunizada (com somente a
primeira dose de vacina recebida) é de 56,34%, totalizando
11.550.733. Na mesma faixa etária, 23,26% (4.767.778) recebeu a
segunda dose ou a dose única.

POLÍCIA CIVIL

Inquérito isenta Prevent
Senior de crimes contra pacientes
MARIANA
ZYLBERKAN/FOLHAPRESS
Investigação da Policia Civil
de São Paulo isentou funcionários da operadora de saúde Prevent Senior dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio
em decorrência da prescrição
para pacientes com coronavírus
do chamado kit Covid, coquetel
de medicamentos sem eficácia
comprovada.
Segundo o inquérito instaurado pela delegada Lisandrea Colabuono, da 1ª Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes contra a Liberdade Pessoal, a análise
de prontuários médicos não
comprovou imperícia ou negligência por parte dos médicos da
operadora, conforme denúncia.

No relatório final, a delegada
ressaltou que a investigação
afastou "qualquer motivação
político-partidária". Segundo a
Prevent Senior, a empresa é "vítima do sistema político".
A investigação analisou o
prontuário de cinco pacientes da
operadora que morreram no início da pandemia em decorrência
de sintomas respiratórios, entre
eles, o infectologista Antony
Wong e Regina Hang, mãe do
empresário Luciano Hang.
A delegada ouviu os médicos
denunciantes do uso do kit Covid pela Prevent Senior. Em depoimento, eles não confirmaram que algum paciente tenha
morrido devido ao uso dos medicamentos, apesar de terem sido prescritos sem a devida reali-

zação de exames e análise prévia do prontuário.
Além dos laudos periciais feitos por médicos legistas, o inquérito policial se baseou em
análises técnicas da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).
"Criminalizar as condutas
médicas, neste caso, seria condenar inúmeros médicos e servidores da saúde que atuaram e
perderam suas vidas nesse embate contra esse novo vírus até
então desconhecido", escreveu
a delegada.
Para o advogado da empresa,
Aristides Zacarelli Neto, a conclusão do inquérito "é o primeiro
resultado de uma investigação
técnica que mostra que a Prevent Senior foi alvo de uma in-

justiça semelhante à sofrida pela
Escola Base há quase 30 anos".
Concluída no início de abril,
a CPI da Prevent Senior feita pela Câmara Municipal de São
Paulo acusou 20 pessoas ligadas
à empresa por 52 crimes em relatório final.
Na lista de acusados estão os
donos da operadora de saúde,
os irmãos Fernando e Eduardo
Parrillo, o ex-diretor-executivo
Pedro Benedito Batista Júnior,
além de outros seis integrantes
do pentágono, nome dado à cúpula da empresa.
A Prevent Senior contestou o
relatório e afirmou que "tem total interesse em que investigações técnicas, sem contornos
políticos, possam restabelecer a
verdade dos fatos".

PGR

Lindôra deve ser dura contra Daniel
Silveira, mas criticar atitudes do STF
A vice-procuradora Geral da
República, Lindôra Araújo, deve
fazer um voto duro contra o deputado Daniel da Silveira (PTBRJ) hoje, no julgamento da ação
penal a qual responde. De acordo com interlocutores na Procuradoria-Geral da República, ela
deve se posicionar em seu voto
contra excessos do parlamentar.
Lindôra, no entanto, fará acenos também ao Congresso Na-

cional e críticas a algumas das
medidas tomadas pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) na ação
relatada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ela deve se manifestar contra o envio de policiais federais à Câmara dos Deputados para instalar a tornozeleira eletrônica no parlamentar.
Será a estreia de Lindôra em
sustentações orais no STF. Ela
substitui o procurador Geral da

República, Augusto Aras, que
está de férias.
Mesmo que haja pedido de
vista, a Corte deve formar maioria já nesta semana contra o deputado federal Daniel Silveira
(PTB-RJ). O julgamento da ação
penal da qual é réu está marcado para hoje. O assunto é tratado com cuidado porque ministros enxergam potencial para
acirrar rusgas entre a Corte e os

demais Poderes e, ainda, expor
divergências entre seus próprios integrantes.
Daniel Silveira foi preso em
flagrante em 16 de fevereiro de
2021 após fazer ataques ao STF
e seus integrantes nas redes sociais. Ele usou palavras de baixo calão para se referir aos ministros Alexandre de Moraes,
Gilmar Mendes e Edson Fachin, a quem chamou de "mimado" e "marginal da lei".
Em março, Moraes autorizou a prisão domiciliar, mas,
em junho do mesmo ano, voltar a determinar sua reclusão
após a PGR apontar mais de 30
violações à tornozeleira eletrônica que usava.

Presidente do STM
debocha de áudios
sobre torturas
PAULO ROBERTO
NETTO/UOL/FOLHAPRESS
O presidente do STM (Superior Tribunal Militar), ministro Luís Carlos Gomes Mattos, ironizou a divulgação de
áudios que comprovam a prática de tortura durante o regime militar.
O magistrado, que também
é general do Exército, classificou o caso como "notícias tendenciosas" para atingir as Forças Armadas durante a abertura da sessão plenária de ontem, a primeira desde a revelação das gravações.
Os áudios foram catalogados pelo historiador Carlos Fico, da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e divulgados pela colunista Miriam Leitão, do jornal O Globo, no domingo de Páscoa .
"Não temos resposta nenhuma para dar. Simplesmente ignoramos uma notícia tendenciosa, que nós sabemos o motivo. Aconteceu durante a Páscoa. Garanto que não estragou
a Páscoa de ninguém. A minha
não estragou", disse o ministro.
Ele justificou sua postura
afirmando que "vira e mexe"
decidem "rebuscar o passado". "Só varrem um lado, não
varrem o outro. É sempre assim. Nós já estamos acostumados com isso", disse.
A declaração do ministro
vem na esteira de críticas de
membros do governo federal
sobre a divulgação dos áudios.
Na segunda-feira passada,
ao ser questionado por jornalistas sobre o caso, o vice-presidente Hamilton Mourão ironizou: "Apurar o quê? Os caras
já morreram tudo, pô. [risos].
Vai trazer os caras do túmulo
de volta?".
Os áudios divulgados envolvem gravações de sessões
do STM realizadas entre 1975
e 1985. As 10 mil horas de gravações foram obtidas por meio
de decisão do STF (Supremo
Tribunal Federal) em 2015,
após uma extensa luta judicial
travada pelo advogado Fernando Fernandes.
Os áudios comprovam que
os integrantes da Corte tinham conhecimento da violação de direitos cometidos pela
ditadura.

NOVA

À época, o STM se dividia
entre ministros que acreditavam na necessidade de apurar
as denúncias de tortura e outros que duvidavam da palavra dos denunciantes.
Entre as violências há a tortura de mulheres grávidas,
violentadas com choques nos
órgãos genitais, agressões
contra mulheres, uso de martelos para obter confissões.
"Quando as torturas são
alegadas e, às vezes, impossíveis de ser provadas, mas atribuídas a autoridades policiais,
eu confesso que começo a
acreditar nessas torturas porque já há precedente", disse o
ministro Waldemar Torres da
Costa, em um dos trechos.
"Eu não me recuso a me
convencer dessas torturas,
mas exijo que essas torturas
tragam uma prova e não fiquem apenas no terreno da
alegação. Reconheço, senhores ministros, que também é
difícil o indivíduo provar as
torturas pela maneira como é
feita", acrescentou.
Em outra parte, o almirante
Julio de Sá Bierrenbach diz
que a prática é inadmissível.
"O que não podemos admitir é
que o homem, depois de preso, tenha a sua integridade física atingida por indivíduos
covardes, na maioria das vezes, de pior caráter que o encarcerado."
"Senhores ministros, já é
tempo de acabarmos de uma
vez por todas com os métodos
adotados por certos setores
policiais de fabricarem indiciados, extraindo-lhes depoimentos perversamente pelos
meios mais torpes, fazendo
com que eles declarem delitos
que nunca cometeram, obrigando-os a assinar declarações que nunca prestaram",
diz o almirante durante sessão
do STM em 1976.
Em nota, o advogado Fernando Fernandes, que obteve
a decisão que garantiu o acesso aos áudios, afirmou que a
divulgação dos áudios não visam atingir as Forças Armadas
ou o STM.
"As instituições amadurecem quando reconhecem a
história e caminham para a
democracia. E se desculpam
pelos erros cometidos", disse.

CENSURA

Governo coloca sigilo
relatório sobre viagem
de Bolsonaro à Rússia
O Ministério das Relações
Exteriores colocou sob sigilo
de cinco anos relatórios da viagem feita em fevereiro pelo
presidente Jair Bolsonaro (PL)
à Rússia. O documento produzido pela embaixada em Moscou recebeu o grau de sigilo reservado em 21 de fevereiro
deste ano e só poderá ser divulgado a partir do mesmo dia
de 2027. O governo também
escondeu com uma tarja preta
o campo "razões para classificação" no TCI (Termo de Classificação da Informação) assinado pelo Itamaraty.
A pasta cita como fundamento legal para o sigilo um
trecho da Lei de Acesso à Informação que permite a restrição em casos que podem "prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país
ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais".
O Itamaraty informou sobre
o sigilo no último dia 12, em
resposta ao requerimento de
informações apresentado pela
bancada do PSOL na Câmara.
O órgão também não detalhou
as razões de o vereador do Rio

de Janeiro Carlos Bolsonaro
(Republicanos), filho do presidente, ter integrado a viagem.
As respostas se limitaram a
dizer que "a designação da comitiva presidencial é prerrogativa da Presidência da República" e informou que não houve
despesas do governo federal
com o político carioca na Rússia. Bolsonaro esteve com o
presidente russo, Vladimir Putin, no dia 16 de fevereiro, dias
antes do início da Guerra da
Ucrânia.
O governo federal tem recebido críticas por impor sigilo
sobre informações sensíveis à
gestão Bolsonaro.
Depois da resposta do Itamaraty, a bancada do PSOL
apresentou um pedido de convocação do chanceler Calos
França "para prestar esclarecimentos" sobre a restrição de
acesso aos relatórios das viagens à Rússia e Hungria.
O governo Bolsonaro chegou a colocar sob sigilo informações sobre reuniões e visitas ao Palácio do Planalto realizadas pelos pastores Arilton
Moura e Gilmar Santos, apontados como pivôs do escândalo do balcão de negócios do
Ministério da Educação.
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CAMAROTES

A poucos dias dos desfiles
das escolas de samba, ainda é
possível adquirir ingressos para curtir a folia nos principais
camarotes da Marquês de Sapucaí, no Rio.
"Ainda não vendemos todas as entradas. Esta é uma diferença (na comparação com
outros anos). Eu acho que
muita gente não acreditou
neste carnaval e já tinha programado outra coisa para o feriado. Eu, por exemplo, tinha
três casamentos e, em um deles, seria madrinha", diz a promoter Carol Sampaio, responsável pelo Nosso Camarote,
espaço que costuma reunir celebridades.
Segundo ela, a folia fora de
época tem sofrido também
com a concorrência de outros grandes eventos como o
festival Coachella, nos Estados Unidos, e os próprios festejos de São Paulo -neste ano
as apresentações do Grupo
Especial nas duas cidades
irão coincidir na sexta-feira e
no sábado. Já o evento de
música da Califórnia voltou a
acontecer após dois anos e
terá neste fim de semana novamente os shows das cantoras brasileiras Anitta e Pabllo
Vittar.
Até esta segunda-feira passada, 70% das entradas para o
Nosso Camarote, que abre a
partir de hoje para os desfiles
do Grupo de Acesso, tinham
sido comercializadas.
O Camarote Nº1 também
tem enfrentado dificuldades,
segundo Marcio Esher, diretor de marketing e negócios
da Holding Clube, grupo res-
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UCRÂNIA

Carnaval em abril
provoca queda de
vendas de ingressos
MÔNICA
BERGAMO/FOLHAPRESS

OUTONO: Sol com muitas nuvens.
Manhã
Não chove.

ponsável pela marca Nº1. "De
fato, o carnaval esse ano está
acontecendo como se fosse
uma festa que será realizada
na avenida, tanto em São
Paulo como no Rio de Janeiro,
e nessas condições as pessoas
sempre deixam para se programar na última hora", afirma. O espaço não revela
quantos ingressos já foram
vendidos.
"Essa situação aumenta a
ansiedade para a realização do
espetáculo, porém não irá impactar no resultado final", afirma Esher. Carol Sampaio concorda e diz acreditar que as
pessoas vão se animar com a
proximidade da folia.
"Os desafios todos vieram,
mas o importante é que quem
ama Carnaval, não desistiu. E
ninguém diminuiu a festa por
pensar: 'Vai ser em abril, vamos fazer uma coisa menor,
mais simples'. Isso não aconteceu", afirma ela.
No caso do Nosso Camarote, houve até uma ampliação:
o espaço terá quase o dobro da
estrutura de 2020. Serão 2.327
m², o que inclui bares, áreas
de alimentação, pista de dança e um local fechado que vai
tocar música eletrônica.
Na sexta (22), primeiro dia
de desfiles do Grupo Especial,
o show principal no camarote
será de Luisa Sonza, e no sábado (23), de Pedro Sampaio. Os
ingressos para as datas podem
ser adquiridos por valores a
partir de R$ 2.530 por dia.
Também estão confirmadas as
presenças de Larissa Manoela,
Paolla Oliveira, Thaila Ayala,
João Vicente de Castro e Juliana Paes.
No Camarote Nº1, as entradas custam a partir de R$ 2.700.

Rússia quadruplica ataques
e toma cidade em ofensiva
A

Rússia confirmou ontem ter iniciado a batalha pelo controle do
leste da Ucrânia, o Donbass, e disse ter quadruplicado o número de
alvos militares atingidos no país
em relação à madrugada anterior.
As forças russas estão bombardeando posições em toda a
região, e pelo menos uma cidade foi tomada ao norte, iniciando o que sugere ser um movimento para contornar a antiga
divisa entre as áreas separatistas
do Donbass e as controladas por
Kiev, visando o cerco de talvez
40 mil militares ucranianos.
A batalha em si começou com
um amplo bombardeio de 315 alvos com mísseis na segunda-feira
passada, segundo o presidente da
Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou em seu pronunciamento
noturno. Ontem, o chanceler russo, Serguei Lavrov, rompeu o silêncio e disse em tom eufemístico
que "outro estágio dessa operação está começando e estou certo
de que será um momento especial" a uma TV da Índia.
Ontem de manhã (madrugada no Brasil), o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter atingido 1.260 alvos militares, quatro
vezes mais do que na segundafeira passada, com mísseis e artilharia. Contudo, os ataques parecem concentrados nas porções leste e sul do país, regiões
com grande controle russo.
A aviação tática, por sua vez,
atacou 60 pontos, como lançadores de mísseis, e derrubou um
caça MiG-29 ucraniano, segundo o relato, no Donbass. A área,
que antes da guerra tinha cerca
de 4 milhões de habitantes no lado pró-Rússia, é um dos motivos

centrais do conflito para o governo de Vladimir Putin, ao lado da
ideia de desmilitarizar a Ucrânia
e impedi-la de aderir à Otan, a
aliança militar ocidental.
Mais importante, ao fim da
manhã (início do dia no Brasil),
os russos tomaram Kreminna,
cidade de 18 mil habitantes ao
norte de Severodonetsk. "Kreminna está sob controle dos orcs
(vilões monstruosos da saga 'O
Senhor dos Anéis', como muitos
ucranianos chamam os russos)",
disse o governador da província
de Lugansk, Serhii Gaidai.
É a primeira vitória do tipo
nessa ofensiva, e indica a tentativa de contornar a bem defendida
linha de contato, a antiga fronteira nos oito anos de guerra civil
entre rebeldes pró-Rússia e Kiev.
Houve bombardeios em toda a
região, particularmente Marinka, Slavianski e Kramatorsk.
Kharkiv, ao norte, está sob intenso fogo, segundo seu prefeito.
Essas forças, no plano presumido de Moscou, devem se juntar a soldados vindos do sul. Lá,
a queda de Mariupol, porto que
foi transformado numa ruína
após quase dois meses de cerco
russo, é esperada para esta terça.
Foi o que anunciou o líder da
república russa da Tchetchênia,
Ramzan Kadirvov, aliado de Putin com forças na cidade. Moscou ofereceu um cessar-fogo aos
defensores remanescentes, entocados em um complexo metalúrgico, e às Forças Armadas
ucranianas como um todo, no
que deverá ser ignorada.
Kiev pode ter suas tropas cercadas ou vê-las fugir, nas piores
hipóteses. Mas também pode
vencer, dado que estima-se que

Moscou tenha em campo o dobro de atacantes (cerca de 80 mil
homens) do que defensores: a
teoria militar preconiza uma proporção de 3 para 1 para garantir
uma vitória aos agressores.
Mas números e teoria são relativos, a depender da qualidade
de treinamento e do equipamento em solo. Um assessor de Zelenski, Oleksii Arestovitch, disse
que "a ofensiva vai falhar porque
eles (os russos) não têm força suficiente". Pode ser, mas essa foi a
razão central do fracasso do ataque inicial de Moscou, dividido
em muitas frentes sem concentração de poder de fogo -é de se
especular se Putin cometeria o
mesmo erro duas vezes. Arestovitch disse que os russos estão se
movendo "cautelosamente".
De sua parte, a Ucrânia prepara a resistência e recebeu reforço
blindado da Polônia e peças de
artilharia americanas, uma escalada no nível de ajuda até aqui.
Na segunda, o Pentágono disse
que há blindados, helicópteros e
obuseiros já nas fronteiras do
país, prontos para entrar em
ação, como parte de um pacote
de US$ 800 milhões em apoio
anunciado há algumas semanas
pelo presidente Joe Biden.
Kiev sinaliza estar viva também. Nesta madrugada, segundo o governo da região russa de
Belgorodo, os ucranianos bombardearam com artilharia um
vilarejo próximo à fronteira chamado Golovtchino. Trata-se do
12º incidente do tipo na guerra,
e três pessoas ficaram feridas,
diz o relato.
Para o ministro da Defesa russo, Serguei Choigu, "Washington
e alguns países ocidentais que-

rem prolongar a guerra" por motivos próprios. Foi sua primeira
declaração em vários dias. Não
há confirmação, mas boatos sugerem que ele perdeu boa parte
de seu status pelo desempenho
inicial das forças russas.
A expectativa de analisas é de
uma ação diferente agora, já que
o Donbass tem cidades menores
e mais campo aberto para manobras. Teoricamente, uma
vantagem para os russos, apesar
da relativa posição numérica em
campo.
Em Londres, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson,
disse a membros de seu gabinete que a Ucrânia está numa situação "perigosa". Ele afirmou
que Putin está "enraivecido pelas derrotas [no norte do país],
mas determinado a clamar algum tipo de vitória independentemente do custo humano".
EUA E ALIADOS
Em videoconferência, o presidente americano Joe Biden e
os premiês Boris Johnson (Reino Unido) e Justin Trudeau (Canadá), além de outros líderes
ocidentais, se comprometeram
a fornecer mais artilharia para a
Ucrânia.
Ante a nova etapa da guerra
provocada pela Rússia, com
ação mais convencional no leste
do país, a falta de peças de artilharia como obuseiros e morteiros pesados pode fazer a diferença contra Kiev.
Boris também disse que está
estudando como montar mísseis antinavio Brimstone sobre
veículos utilitários, para que a
Ucrânia os empregue contra navios russos no mar Negro.

REINO UNIDO

Rio interdita trânsito para
desfile das escolas de samba
AKEMI NITAHARA/ABRASIL
As interdições e desvios no
trânsito da região central e em
Campinhos, na zona norte do
Rio de Janeiro, para o desfile
das escolas de samba, começaram ontem. A folia foi transferida de fevereiro para abril por
causa da pandemia de
COVID-19.
Os desfiles na Marquês de
Sapucaí começam hoje às 21h,
com sete escolas da Série Ouro,
também chamada de Grupo de
Acesso. Amanhã, passam pela
passarela do samba outras oito
escolas desse grupo.
Ontem começaram interdições na Avenida Brasil e, na região portuária, onde fica a Cidade do Samba. O trânsito no
entorno da Rodoviária Novo
Rio pode ser impactado. Foi fechada a pista central da Avenida Presidente Vargas, onde as
escolas se preparam para o
desfile. Com isso, pode haver
repercussão também no trânsito da Praça da Bandeira.
Também serão bloqueadas
vias importantes da cidade,
como o Túnel Rio 450, a Via Bi-

nário do Porto, Avenida Venezuela, afetando os acessos via
Praça Mauá e Rua Camerino; e
Avenida Rodrigues Alves e alça
de descida do Gasômetro, dificultando o uso do Túnel Marcello Alencar.
TELETRABALHO
A prefeitura do Rio recomenda que, na sexta-feira
(22), dia útil em que ocorrem
os primeiros desfiles do Grupo Especial, empresas situadas no centro da cidade, Região Portuária, Cidade Nova e
Estácio adotem o regime de
teletrabalho ou os funcionários se desloquem usando
apenas o transporte coletivo.
No sábado (23), os bloqueios
serão mantidos - em razão do
feriado de São Jorge - para o
segundo dia de desfile do Grupo Especial.
No domingo (24), algumas
vias da região central serão liberadas a partir das 9h, mas os
bloqueios principais serão
mantidos devido ao desfile das
escolas mirins. A previsão é
que todas as interdições sejam
liberadas a partir das 2h da
madrugada de segunda-feira.
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Polícia Civil faz ação contra
pirataria de TV por assinatura
Policiais civis do Rio de Janeiro cumpriram ontem mandados de busca e apreensão
contra suspeitos de distribuir
ilegalmente conteúdo audiovisual pela internet. Segundo a
Polícia Civil, o grupo oferece
acesso a conteúdos de entretenimento, via streaming, através do pagamento de uma
mensalidade, mas sem a devida licença dos detentores dos
direitos autorais.
As investigações contaram

com o apoio do Ministério da
Justiça, que compartilhou informações com a Polícia Civil
fluminense.
De acordo com a Polícia Civil, os sites investigados possuem mais de 46 milhões de
acessos por ano e causam um
prejuízo estimado de mais de
R$ 100 milhões.
Os mandados foram cumpridos nas cidades do Rio de
Janeiro, de Duque de Caxias,
Magé e Cabo Frio.

Boris se desculpa no Parlamento
por festa durante lockdown
O primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, voltou a pedir desculpas ao Parlamento ontem por
causa das festas realizadas em
seu gabinete em períodos que
restringiam encontros sociais.
Foi a primeira declaração do tipo
do premiê desde que foi divulgada uma multa que ele recebeu
por infringir as medidas para
conter a pandemia de Covid-19.
O discurso foi seguido de manifestações contrárias de políticos da oposição e do próprio
Partido Conservador –ainda que
os pedidos de renúncia tenham
sido amenizados nas últimas semanas.
Boris iniciou o pronunciamento de desculpas mencionando seus esforços diplomáticos envolvendo a Guerra da
Ucrânia. Minutos antes de falar
os parlamentares, o primeiroministro havia conversado por
telefone com líderes como Joe
Biden (EUA), Emmanuel Macron (França) e Olaf Scholz (Alemanha).
A menção à guerra pode ter
sido estratégica, uma vez que as
ações militares da Rússia estão
entre as principais razões para
que a pressão contra Boris tenha

diminuído desde janeiro. A oposição acusou o premiê de tentar
minimizar o escândalo.
Sobre as multas, o político disse que pagou a quantia imediatamente. "Assim que recebi a notificação, reconheci a mágoa e a
raiva, e disse que as pessoas tinham o direito de esperar melhor de seu primeiro-ministro, e
repito isso no Parlamento agora."
Segundo o jornal The Guardian, o valor provável da punição aplicada pode variar entre
20 e 50 libras (de R$ 120 a R$
303). Além de Boris, foram multados a esposa do premiê, Claire, e o secretário de Finanças,
Rishi Sunak. As punições integram as 50 já aplicadas pela polícia de Londres relacionadas às
festas realizadas no gabinete e
na residência do político.
Boris afirmou aos congressistas que respeitava a decisão das
investigações -que ainda estão
em andamento. "Não me ocorreu, na hora ou posteriormente,
que uma reunião na sala do gabinete pouco antes de uma reunião vital sobre a Covid poderia
significar uma violação das regras", disse. "Repito: esse foi
meu erro e peço desculpas por

isso sem reservas."
O premiê, porém, não citou o
fato de que a reunião que desencadeou a multa era uma festa organizada por sua mulher para
celebrar seu aniversário, em 10
de junho de 2020. Segundo o governo, o evento durou menos de
dez minutos.
O líder da oposição, Keir Starmer, chamou o discurso de piada e disse que Boris fez um "pedido de desculpas de boca suja".
Ele ainda ressaltou que a população "não acredita em uma palavra que o primeiro-ministro
diz". Segundo uma pesquisa do
centro YouGov, 57% dos ingleses são a favor da renúncia do
premiê e 75% acreditam que ele
mentiu no episódio, conhecido
como "partygate".
As críticas foram encorpadas
também pelo ex-líder do Partido
Conservador (sigla do premiê)
Mark Harper. Em carta publicada no Twitter, ele disse que não
acha mais que Boris "seja digno
do cargo que ocupa". É a primeira vez que Harper menciona
uma eventual renúncia do correligionário.
Outros membros do partido
já haviam advertido previamen-

te que não aceitariam que o premiê permanecesse no cargo se
fosse considerado culpado de
violar a lei. O anúncio das multas, então, trouxe de volta ao debate a possibilidade de os conservadores apresentarem uma
moção de desconfiança. O mecanismo previsto no sistema
parlamentar seria o primeiro
passo para tirar Boris do cargo.
Para isso, é necessário que ao
menos 54 dos 360 parlamentares da legenda enviem o pedido
a um órgão do partido chamado
Comitê de 1922.
O número dos que já enviaram essa carta é conhecido apenas pelo presidente do comitê.
Segundo o Guardian, a cifra
chegou a girar em torno de 30,
mas parte dos conservadores teria retirado o pedido com base
no entendimento de que, em
um cenário de guerra na Europa, não seria a hora de trocar a
liderança do país.
No final do discurso desta
terça, o premiê voltou a citar a
guerra da Ucrânia e tratou a reação pública ao "partygate" como um estímulo para que ele
"cumpra as prioridades do povo
britânico".

Nota
CHINA ANUNCIA ACORDO COM ILHAS SALOMÃO QUE
PERMITE TRÂNSITO DE TROPAS DE PEQUIM NO PACÍFICO
A China anunciou ontem a assinatura de um acordo de segurança
com as Ilhas Salomão, país na região do Pacífico Sul, próximo à
Austrália e à Nova Zelândia. O tratado elevou as preocupações
em torno da circulação de tropas chinesas na região e das
ambições militares de Pequim no quintal australiano. O acordo
terceiriza a segurança no arquipélago e coloca as forças de
segurança chinesas à disposição do governo salomonense para
garantir a ordem em caso de revoltas internas, além de proteger
equipamentos de infraestrutura do país e responder a desastres
naturais, segundo o pouco que foi divulgado até aqui. Na prática,
também expande a presença militar chinesa a uma nova região
do Pacífico, além do já contestado avanço sobre o mar do Sul da
China, criticado por nações do Sudeste Asiático. O pacto

anunciado nesta terça foi assinado pelos ministros das Relações
Exteriores da China, Wang Yi, e das Ilhas Salomão, Jeremiah
Manele, disse Wang Wenbin, porta-voz da chancelaria chinesa a
jornalistas em Pequim, sem especificar exatamente quando ou
onde o acordo foi assinado. "Os dois lados vão cooperar em
assuntos como a manutenção da ordem social, proteção da
segurança das vidas e das propriedades do povo, assistência
humanitária e resposta a desastres naturais", afirmou. Em março,
uma versão preliminar do tratado vazou para a imprensa e
provocou uma série de críticas, pois contemplava a possibilidade
de deslocamentos militares chineses na região de influência
australiana. Em resposta, o primeiro-ministro das Ilhas Salomão,
Manasseh Sogavare, afirmou no começo de abril que não
permitiria a construção de uma base militar chinesa no país, mas
isso não foi suficiente para acalmar a Austrália e aliados, que se
mobilizam para pressionar o governo do país.

