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MARÇO

ERA BOLSONARO

Poupança tem
saque líquido
recorde de
R$ 15,4 bilhões
As retiradas em cadernetas de
poupança superaram os depósitos em R$ 15,4 bilhões no mês de
março deste ano, segundo dados
divulgados pelo Banco Central
nesta segunda-feira. Esse é o
maior volume de resgate para o
mês de março na série histórica
do BC, iniciada em janeiro de
1995. O recorde negativo anterior foi registrado em 2015,
quando houve saque líquido de
R$ 11,44 bilhões. De acordo com
a autoridade monetária, em
março, as saídas de recursos na
modalidade somaram R$
327,109 bilhões, enquanto os depósitos totalizaram R$ 311,753
bilhões. Já é o terceiro mês consecutivo com captação negativa
em 2022. Em janeiro, foi registrado saque líquido de R$ 19,67 bilhões, o maior da história. Em fevereiro, a retirada líquida foi de
R$ 5,35 bilhões. Com isso, os saques superaram os depósitos em
R$ 40,37 bilhões no primeiro trimestre do ano. Em relação aos
dados parciais de abril, houve
saída líquida de R$ 5,92 bilhões
até o dia 14. PÁGINA 2

Miséria e pobreza crescem no
Brasil, apontam consultorias
Estudos feitos pela Tendência Consultorias e MB Associados
apontaram o aumento da pobreza e da miséria no Brasil. A pesquisa
da Tendência demonstrou que mais da metade da população está
nas classes D e E, com no máximo R$ 2,9 mil de renda domiciliar. A
percepção da pobreza piorou de 2021 para 2022 em 14 das 15 capitais
avaliadas pela MB. O prognóstico de curto prazo também é negativo,

REDE

SOCIAL
DIVULGAÇÃO

O TCU (Tribunal de Contas
da União) determinou que o governo Jair Bolsonaro (PL) suspenda repasses de dinheiro do
MEC (Ministério da Educação)
para compra de kits de robótica.
A pasta deve também interromper a celebração de novos termos de compromisso com prefeituras para esse fim. A decisão
cautelar é do ministro Walton
Alencar e tem como base as revelações da Folha de S.Paulo sobre repasses de dinheiro federal
que priorizaram prefeituras
com contratos com uma mesma
empresa, a Megalic. Os donos
têm ligação com o presidente da
Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
que controla a distribuição de
parte das bilionárias emendas
de relator do Orçamento, fonte
do dinheiro para robótica. Sete
cidades alagoanas receberam
neste ano R$ 26 milhões de dinheiro do MEC para robótica,
apesar de sofrerem com deficiências de infraestrutura básica, como falta de salas de aula,
internet, computadores e até
água encanada. PÁGINA 9

Bilionário Elon
Musk compra
Twitter por
US$ 44 bilhões
O Twitter aceitou, ontem a oferta de US$ 44 bilhões (R$ 214 bilhões) feita pelo bilionário Elon Musk (foto) para comprar a rede social. A decisão ocorre após o conselho de administração da empresa
aprovar a oferta feita aos acionistas. A aquisição -uma das maiores da
história corporativa- pode tornar Musk um barão das redes sociais,
com poder de controlar o que ele mesmo definiu como a "praça pública de fato do mundo". A transação, que foi aprovada por unanimidade pelo conselho, deve ser concluída em 2022 e está sujeita à aprovação dos acionistas do Twitter, de órgãos regulatórios, entre outras
condições habituais a esse tipo de negociação. PÁGINA 2

FRAUDE

TCU manda
suspender
repasses para
kits robótica

pois a retomada econômica tende a favorecer primeiro as classes
mais altas da população, que são apenas 2,8% do país, enquanto a
mobilidade de renda de 50,7% das classes D e E deve ser reduzida nos
próximos anos. A população menos favorecida é diretamente afetada
pelas políticas e programas sociais, enquanto a classe média está
mais dependente de seu salário. PÁGINA 6

DITADURA

EVENTOS

Bolsonaro ataca Supremo e sugere
‘desobediência’ a decisão da Corte

ABRASIL

O presidente Jair Bolsonaro (foto) disse ontem que o decreto de perdão ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) é
constitucional e será cumprido. "O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido", disse o presidente em Ribeirão Preto (SP). Também no discurso, Bolsonaro citou o STF, desta vez ao tratar do tema do marco
temporal para demarcação de terras indígenas. Segundo a tese, ainda em discussão no Supremo, indígenas só
podem ter direito sobre terras que já estavam ocupadas por eles até 5 de outubro de 1988, data da promulgação
da Constituição. Bolsonaro sugeriu que pode não cumprir eventual ordem da corte sobre o tema. PÁGINA 9

Paes suspende
exigência do
passaporte da
vacina no Rio
O prefeito do Rio de Janeiro,
Eduardo Paes (PSD), confirmou ontem a suspensão da exigência do chamado passaporte
da vacina -comprovante de vacinação contra o novo coronavírus para acesso a eventos e locais diversos. O anúncio -feito
por meio do perfil de Paes no
Twitter- se deu após sugestão
do Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 do município do Rio de Janeiro, conhecido como Comitê Científico,
para que a apresentação do documento deixasse de ser exigida temporariamente. "Será suspenso o passaporte da vacina
por recomendação do Comitê
Científico!", afirmou o prefeito
na rede social. A decisão do comitê foi tomada na manhã desta segunda. PÁGINA 10

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: -0,35% / 110.684,95 / -392,56 / Volume: 26.286.636.809 / Quantidade: 4.021.666
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BRF SA ON NM
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NASDAQ Composite

PETZ ON NM

15.87

+2.85 +0.44

SID NACIONALON

21.43

−2.64

−0.58

PETROBRAS PN EDR N2 30.11

−1.47

−0.45

Euro STOXX 50

3.759,67 -2,15

CEMIG PN N1

15.05

+2.87 +0.42

GERDAU MET PN N1

11.23

−1.84

−0.21

ITAUUNIBANCOPN N1

25.57

−0.39

−0.10

CAC 40

6.449,38 -2,01

EQUATORIAL ON NM

25.76

+2.30 +0.58

GRUPO SOMA ON NM

13.31

−2.56

−0.35

BRADESCO PN EB N1

19.10

−0.62

−0.12

FTSE 100

7.380,54 -1,88

AMBEV S/A ON

15.12

+2.51 +0.37

GERDAU PN N1

27.70

−2.02

−0.57

MAGAZ LUIZA ON NM

5.44

−1.98

−0.11

DAX 30

13.924,17 -1,54

COGNA ON ON NM

13.004,852 +1,29

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(16/3)
Poupança 3
(26/4)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
1,74% (mar.)
R$ 3,7053 IPCA
1,62% (mar.)
CDI
11,75% 0,66
até o dia 25/abr
OURO
0,56% BM&F/grama
R$ 293,00
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,2235
Venda: 5,2241

EURO turismo
Compra: 5,2449
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 4,8812
DÓLAR comercial
Compra: 4,8749
DÓLAR turismo
Compra: 4,8658

Venda: 5,4249
Venda: 4,8818
Venda: 4,8755
Venda: 5,0458
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Dólar sobe a R$ 4,87
e fecha no maior valor
em um mês; Bolsa cai

Bilionário Elon Musk compra
Twitter por US$ 44 bilhões

WELTON MÁXIM/ABRASIL

THIAGO BETHÔNICO/FOLHAPRESS

Em mais um dia de tensão
no mercado internacional, o
dólar fechou ontem no valor
mais alto em um mês e se aproximou de R$ 4,90. Mesmo com
a melhoria do mercado norteamericano perto do fim das negociações, a Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa) fechou
com leve queda, após cair
1,67% no início da tarde.
O dólar comercial encerrou ontem vendido a R$
4,876, com alta de R$ 0,07
(+1,47%). A cotação chegou a
iniciar o dia em baixa, mas inverteu a tendência após o início das negociações no mercado norte-americano. No
pior momento do dia, por volta das 13h, a moeda chegou a
ser vendida a R$ 4,95, mas recuou ao longo da tarde com a
diminuição das tensões no
exterior.

A divisa está no maior nível
desde 22 de março, quando fechou vendida a R$ 4,91. A cotação acumula alta de 2,4% em
abril. Em 2022, no entanto, a
queda acumulada chega a
12,55%.
INSTABILIDADE
O dia também foi de instabilidade no mercado de ações.
O Índice Bovespa (Ibovespa),
fechou aos 110.685 pontos,
com recuo de 0,35%. Essa foi a
sexta queda seguida no indicador, que está no menor nível
desde 15 de março.
Dois fatores contribuíram
para a instabilidade no mercado global. O primeiro foi a
perspectiva de que o Federal
Reserve (Fed, Banco Central
norte-americano) aumente os
juros básicos além do esperado para segurar a inflação nos
Estados Unidos, que está no
maior nível em 40 anos.

RESTITUIÇÃO

Receita libera R$ 180
milhões em lote de IR
ISABELA LOBATO/FOLHAPRESS
A Receita Federal abriu ontem a consulta ao lote de abril da
malha fina do Imposto de Renda. As restituições serão pagas
na próxima sexta-feira para 210
mil contribuintes. O valor total
de R$ 180,5 milhões será depositado diretamente nas contas
bancárias informadas ao enviar
a declaração retificadora. O lote
tem declarações enviadas no
ano passado e também de anos
anteriores. Para sair da malha fina, é preciso corrigir pendências
identificadas pela Receita, como
omissão de rendimentos.
Para saber se receberá o dinheiro neste lote, o cidadão deve acessar o site da Receita, clicar em "Meu Imposto de Renda"
e, em seguida, em "Consultar a
Restituição". Nessa página, será
preciso informar CPF e data de
nascimento e preencher um
captcha de confirmação.
Para quem tem restituição a
receber, mas ainda não entrou
em nenhum lote de pagamentos, é preciso consultar o extrato de processamento, para verificar se há pendências a serem corrigidas, por meio do
portal e-CAC. O contribuinte
também pode acessar o aplicativo da Receita Federal para

dispositivos móveis.
Dentre os valores liberados,
40% são destinados a contribuintes com prioridades legais,
como idosos, pessoas com deficiência física ou mental ou
moléstia grave e contribuintes
cuja maior fonte de renda seja
o magistério.
O pagamento da restituição
é realizado por depósito na
conta bancária informada na
declaração de Imposto de Renda. Caso o crédito não possa
ser realizado por qualquer motivo, os valores ficarão disponíveis para resgate no Banco do
Brasil por até um ano.
A solicitação dos valores no
Banco do Brasil pode ser feita
pelo site ou pela Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais),
0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).
O contribuinte que não tiver
resgatado os valores no Banco
do Brasil, após o período de
um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, acessando o
menu "Declarações e Demonstrativos", "Meu Imposto
de Renda" e clicando em "Solicitar restituição não resgatada
na rede bancária".

FINANCIAMENTOS

MP do Crédito quer
alavancar R$ 23 bi
Uma medida provisória
(MP) publicada ontem no Diário Oficial da União pretende
usar recursos de fundos garantidores (fundos que servem para cobrir eventuais calotes) para alavancar (servir de
base) até R$ 23 bilhões em financiamentos para empresas.
Chamada de MP do Crédito, a
MP 1.114/2022 integra o Programa Crédito Brasil Empreendedor.
Sem resultar em gastos adicionais para o Tesouro Nacio-

nal, a MP altera regras do
Fundo Garantidor de Habitação Popular (FGHab), do Fundo Garantidor de Risco de
Crédito para Micro, Pequenas
e Médias Empresas e do Fundo Garantidor do Programa
Emergencial de Acesso a Crédito (Peac).
As regras facilitam a utilização desses fundos para cobrir a
inadimplência de empresas
que conseguem crédito, o que
agiliza a liberação de crédito
pelos bancos.

O

Twitter aceitou, ontem a oferta de US$
44 bilhões (R$ 214 bilhões) feita pelo bilionário Elon
Musk para comprar a rede social. A decisão ocorre após o
conselho de administração da
empresa aprovar a oferta feita
aos acionistas.
A aquisição -uma das maiores da história corporativa- pode tornar Musk um barão das
redes sociais, com poder de
controlar o que ele mesmo definiu como a "praça pública de fato do mundo".
A transação, que foi aprovada
por unanimidade pelo conselho, deve ser concluída em 2022
e está sujeita à aprovação dos

acionistas do Twitter, de órgãos
regulatórios, entre outras condições habituais a esse tipo de negociação.
Durante o extenso vaivém
que marcou as negociações, o
dono da Tesla demonstrou pouco interesse econômico na
compra. Para ele, a aquisição
era uma forma de reverter as
políticas de moderação do Twitter -das quais é um crítico contumaz.
O bilionário, que se descreve
como um absolutista da liberdade de expressão, argumentou
que tornar a rede social uma
empresa privada seria uma forma de garantir a livre circulação
de ideias.
"Ter uma plataforma pública
que seja extremamente confiável

e amplamente inclusiva é extremamente importante para o futuro da civilização", disse em entrevista no TED, no último dia 15.
De acordo com os termos do
acordo, os acionistas do Twitter
receberão US$ 54,20 (R$ 264,5)
em dinheiro por cada ação ordinária do Twitter que possuírem
no fechamento da transação.
O preço de compra representa um prêmio de 38% em relação
ao preço de fechamento das
ações em 1º de abril de 2022,
que foi o último dia de negociação antes de Musk divulgar sua
participação de aproximadamente 9% .
Os detalhes específicos sobre
a compra ainda não foram
anunciados, mas, conforme divulgado na semana passada,

Musk conseguiu montar um pacote de financiamento.
Segundo documento apresentado à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), o bilionário alinhou US$ 25,5 bilhões por meio de empréstimos
com um grupo de bancos liderado pelo Morgan Stanley. O restante ele disse que forneceria
pessoalmente, mas sem detalhar a origem.
Em comunicado, Bret Taylor,
presidente do Twitter, disse que
o conselho conduziu um processo cuidadoso e abrangente para
avaliar a proposta de Musk. "A
transação proposta proporcionará um prêmio substancial em
dinheiro e acreditamos que é o
melhor caminho a seguir para os
acionistas do Twitter", disse.

CADERNETAS

Poupança registra saque líquido
recorde para março de R$ 15,4 bi
NATHALIA GARCIA/FOLHAPRESS
As retiradas em cadernetas de
poupança superaram os depósitos em R$ 15,4 bilhões no mês de
março deste ano, segundo dados
divulgados pelo Banco Central
nesta segunda-feira. Esse é o
maior volume de resgate para o
mês de março na série histórica do
BC, iniciada em janeiro de 1995. O
recorde negativo anterior foi registrado em 2015, quando houve saque líquido de R$ 11,44 bilhões.
De acordo com a autoridade
monetária, em março, as saídas de
recursos na modalidade somaram
R$ 327,109 bilhões, enquanto os

depósitos totalizaram R$ 311,753
bilhões. Já é o terceiro mês consecutivo com captação negativa em
2022. Em janeiro, foi registrado saque líquido de R$ 19,67 bilhões, o
maior da história. Em fevereiro, a
retirada líquida foi de R$ 5,35 bilhões. Com isso, os saques superaram os depósitos em R$ 40,37 bilhões no primeiro trimestre do
ano. Em relação aos dados parciais de abril, houve saída líquida
de R$ 5,92 bilhões até o dia 14.
Com a retirada de recursos no
mês, o saldo da poupança (ou seja, o volume total aplicado) registrou queda de R$ 10 bilhões, passando de R$ 1,016 trilhão em feve-

reiro para R$ 1,006 trilhão em
março. No período, os rendimentos creditados nas contas dos poupadores somaram R$ 5,32 bilhões.
A divulgação do relatório de
poupança referente ao mês de
março estava prevista para o dia 6
de abril, mas foi adiada pelo BC
devido à greve dos servidores, que
durou de 1º de abril até a última
terça-feira, quando foi suspensa
por duas semanas. Em março de
2021, a modalidade também registrou resultado negativo (R$ 3,52
bilhões). Já em 2020, a entrada de
recursos no mês foi maior que a
saída em R$ 12,17 bilhões. O fluxo
de recursos na poupança passou a

acumular retiradas significativas
em 2021, quando o poder de compra do brasileiro voltou a ser assombrado por uma inflação de
dois dígitos.
Em março, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo), medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), subiu 1,62% no mês e chegou a 11,3% no acumulado de 12
meses. Foi o avanço mais intenso
da inflação para março em 28
anos. Além do impacto da inflação
na renda dos consumidores, a
poupança perde competitividade
frente a outros tipos de investimentos com o alto nível da Selic .

FGV

Confiança dos consumidores
avança 3,8 pontos em abril
ANA CRISTINA CAMPOS/ABRASIL
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) avançou 3,8 pontos em abril, para 78,6 pontos, o
maior nível desde agosto de 2021
(81,8 pontos). Em médias móveis
trimestrais, o índice variou 1,5
ponto, para 77,1 pontos.
Os dados foram divulgados
ontem pelo Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getulio
Vargas (Ibre/FGV).
Segundo a coordenadora das
Sondagens, Viviane Seda Bittencourt, os resultados positivos deste mês parecem estar relacionados ao fim do surto da variante
Ômicron e ao anúncio de um pa-

cote de medidas para aliviar a
pressão da inflação e dos juros sobre as finanças familiares com a
liberação de saques do FGTS, antecipação do décimo terceiro salário de aposentados e facilitação
de acesso ao crédito.
“Houve diminuição do pessimismo com relação ao mercado
de trabalho mas a alta da inflação
e os juros elevados ainda preocupem as famílias, que continuam
cautelosas com relação à realização de compras de alto valor”,
disse, em nota, a pesquisadora.
Em abril, a alta do ICC foi influenciada tanto pela melhora das
avaliações sobre a situação atual
quanto das expectativas para os

próximos meses. O Índice de Situação Atual (ISA) subiu 3,8 pontos, para 69,1 pontos e o Índice de
Expectativas (IE) avançou 3,6
pontos, para 86,1 pontos, ambos
alcançam os melhores resultados
desde agosto de 2021 (69,8 e 90,9
pontos, respectivamente).
Segundo o Ibre/FGV, nas avaliações sobre o momento, o destaque foi a melhora das avaliações
dos consumidores com relação à
situação financeira das famílias,
cujo indicador subiu 5,5 pontos,
para 62,4 pontos, maior nível desde outubro de 2021 (63,8 pontos).
Houve melhora também da percepção o estado geral da economia. Neste caso, o indicador au-

mentou dois pontos, para 76,4
pontos.
Entre os quesitos que compõem o ICC, o indicador que mede a perspectiva sobre a situação
econômica geral nos próximos
meses foi o que mais influenciou
a alta da confiança no mês ao variar 8,3 pontos, para 101,6 pontos.
Pelo terceiro mês houve melhora
das expectativas para as finanças
familiares, com alta de 1,2 ponto
no indicador, para 90,9 pontos.
De acordo com a pesquisa,
apesar do resultado positivo das
perspectivas sobre economia e finanças familiares, a intenção de
compras de bens duráveis segue
fraca e com tendência indefinida.

Nota
46,7% DOS EMPRESÁRIOS DA CONSTRUÇÃO
ESTÃO PREOCUPADOS COM CUSTOS
A alta nos preços de insumos é o que mais tem preocupado
empresários da construção civil. De acordo com a Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC), o problema foi mencionado por 46,7%
dos empresários do setor, no levantamento Desempenho Econômico da
Indústria da Construção Civil e Perspectivas. É o percentual mais alto
registrado desde o primeiro trimestre de 2015. Ainda segundo o
levantamento, há sete trimestres consecutivos o alto custo dos
insumos vem sendo apontado como o principal problema do setor.

Tendo por base o Índice Nacional do Custo da Construção, a CBIC
informou que a inflação registrada para materiais e equipamentos
usados pelo setor ficou em 51,21% entre janeiro de 2020 e março de
2022. Entre as variações expressivas destacadas pela CBIC figuram a
de condutores elétricos (91,9%), tubos e conexões de PVC (91,8%),
vergalhões e arames de aço ao carbono (81,5%) e eletroduto de PVC
(70,8%). O aumento de gastos acabou por influenciar o PIB do setor,
gerando crescimento de 9,7% em 2021. Segundo Ieda Vasconcelos,
economista da CBIC, a variação do PIB da construção civil surpreendeu
em 2021, mas isso se deve às bases de comparação, uma vez que, em
2020, houve um recuo de 6,7% nesse item.
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As publicações legais
de sua empresa com
o melhor preço em
um jornal de qualidade

Tels.: (21)

3556-3030
96865-1628
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As publicações legais de sua empresa com o melhor preço em um jornal de qualidade
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ERA BOLSONARO

Abastecimento

Miséria e pobreza avançam
no Brasil, dizem consultorias
E

studos feitos pela Tendência Consultorias e
MB Associados apontaram o aumento da pobreza e da
miséria no Brasil. A pesquisa da
Tendência demonstrou que mais
da metade da população está nas
classes D e E, com no máximo R$
2,9 mil de renda domiciliar. A
percepção da pobreza piorou de
2021 para 2022 em 14 das 15 capitais avaliadas pela MB.
O prognóstico de curto prazo
também é negativo, pois a retomada econômica tende a favorecer primeiro as classes mais
altas da população, que são apenas 2,8% do país, enquanto a
mobilidade de renda de 50,7%
das classes D e E deve ser redu-

zida nos próximos anos.
A população menos favorecida é diretamente afetada pelas
políticas e programas sociais,
enquanto a classe média está
mais dependente de seu salário,
sendo apenas os mais ricos que
podem contar com maior participação de outras fontes de renda, tais como juros, lucros e aluguel. Com a alta da taxa básica
de juros da economia, a Selic, a
renda dos domicílios da Classe
A deve ser beneficiada.
A Tendência Consultorias
considerou a atual política com
relação ao salário mínimo, de
correção apenas pela inflação,
até 2026 para formular as projeções, sendo que a partir de 2027

passou a levar em consideração,
além do reajuste inflacionário, o
crescimento do PIB per capta.
Como o salário mínimo é uma
referência até mesmo para
aqueles que não possuem emprego formal, foi possível aferir
as projeções econômicas e sociais dos próximos anos.
Quando calculado o quanto
os itens essenciais pesaram no
bolso das famílias, ficou claro o
impacto da desigualdade. Enquanto os mais ricos utilizavam
48,6% dos ganhos para os itens
essenciais, a classe média alta
utilizava 61,5%, a classe média
baixa, 71,2%, e os mais pobres,
78,6%.
O estudo ainda mostrou que

as vendas no varejo em regiões
mais assistidas pelas medidas
de proteção social, com destaque para o Norte, tiveram um
crescimento com o Auxílio Brasil. Acompanhando essa tendência, as vendas de primeira
necessidade, como os produtos
de supermercados e farmácias,
devem crescer.
No entanto, o ano de 2022 deve ser marcado pela incerteza
econômica, o que impõe riscos
ao cenário do consumo. Isso se
deve tanto aos acontecimentos
internos, com destaque à eleição presidencial, como externos, com o contexto da pandemia e o conflito entre a Rússia e
a Ucrânia.

Indústria farmacêutica
pede revisão em teto
de preço de remédio
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS
Representantes da indústria
farmacêutica afirmam que o
risco de desabastecimento,
que já ameaça a dipirona injetável para tratamento hospitalar, pode se espalhar sobre outros medicamentos.
O setor tem dito que a causa
da escassez do analgésico está
ligada à disparada dos custos
de produção, que chegaram a
um patamar capaz de desestimular a indústria, além do peso do câmbio sobre o insumo
importado.
Eles defendem uma revisão
na política de preços, hoje regulados pela CMED (Câmara
de Regulação do Mercado de
Medicamentos), que impõe teto ao valor dos produtos.
Relatos de escassez de outros medicamentos em hospitais, como estimulantes musculares e anti-inflamatórios,
contribuem para o aumento
da pressão.
Segundo Reginaldo Arcuri,

presidente da FarmaBrasil (associação do setor), a defasagem nos preços atinge especialmente os medicamentos
mais antigos, que carregam
distorções de muitos anos. O
cenário todo, segundo ele,
também inibe investimentos
em inovações.
Arcuri argumenta que a liberação dos preços favoreceria
uma queda natural dos valores
guiada pela própria concorrência.
Diferentemente do que tem
acontecido em hospitais, a dipirona vendida para o consumidor final nas farmácias em
outros formatos como os comprimidos não registrou problema de produção, segundo o
Sindusfarma (sindicato da indústria). Isso porque essa categoria de medicamento, isento
de prescrição médica, é livre
do controle de preços, ou seja,
a própria indústria é quem define o valor cobrado, segundo
Nelson Mussolini, presidente
da entidade.

SIMPLIFICADA

Receita adia prazo para
MEI fazer declaração
Os MEIs (microempreendedores individuais) ganharam
um prazo maior para apresentar a DASN-Simei, declaração
anual simplificada da pessoa
jurídica. Antes prevista para 31
de maio, a data final foi prorrogada para 30 de junho.
A DASN-Simei é diferente
da declaração do Imposto de
Renda que precisa ser entregue pela pessoa física até 31 de
maio.
Em reunião na última
quarta-feira, o CGSN (Comitê
Gestor do Simples Nacional),
vinculado ao Ministério da
Economia, ainda prorrogou
para 31 de maio o prazo para
as micro e pequenas empresas aderirem ao Relp (Programa de Reescalonamento do
Pagamento de Débitos no
Âmbito do Simples Nacional).
Neste programa, empresas do
Simples Nacional têm até 180

meses (15 anos) para parcelar
dívidas.
Segundo o CGSN, "o adiamento da adesão ao Relp se
tornou necessário para adequação do calendário, até que
seja definida a sua fonte de
compensação, conforme exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal".
O comitê adiou também para
31 de maio o prazo para que micro e pequenas empresas regularizem dívidas e permaneçam
no Simples Nacional. A ideia é
permitir que essas empresas
usem o Relp no processo.
O Simples Nacional é um
regime de arrecadação facultativo, exclusivo para microempresas e empresas de pequeno
porte, que unifica a cobrança
de tributos federais, estaduais
e municipais (IRPJ, CSLL,
PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS,
ISS e CPP).
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VILA CLEMENTINO

Estado cobre 11% da dívida do Hospital SP
SÃO PAULO.SP.GOV.BR

FÁBIO PESCARINI/FOLHAPRESS

O

governador Rodrigo
Garcia (PSDB) (foto)
assinou ontem autorização para um repasse de R$ 58
milhões para o Hospital São
Paulo, na Vila Clementino, zona
sul da capital paulista. A instituição universitária, que atende pelo SUS (Sistema Único de Saúde), faz parte da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).
Do total, R$ 50 milhões são
para custeio e R$ 8 milhões para
reforma do pronto-socorro, prevista para ser entregue em setembro.
O repasse de custeio representa cerca de 11% da dívida da
instituição, em torno de R$ 450
milhões, segundo Nacime Salomão Mansur, superintendente
do hospital.
Mensalmente, afirma ele, o

hospital recebe cerca de R$ 22
milhões em repasses federal e
estadual, para um gasto médio
de R$ 30 milhões.
A crise financeira, segundo
Mansur, que assumiu o cargo
em 31 de janeiro com a missão
de reestruturar o hospital, já
provocou a demissão de 300
funcionários neste ano. Questionado, ele não garantiu que
não haverá mais cortes. Atualmente, cerca de 5.600 pessoas
trabalham no local, sendo 3.000
CLTs e o restante, estatutários.
No início de março, médicos
e enfermeiros fizeram um protesto por causa das demissões.
"Não resolve a questão, mas
esse recurso será para a gente
fazer caixa, pagar dívidas, fornecedores", afirmou o superintendente, que chamou a situação
do hospital de aflitiva. "O hospital estava sob massagem cardía-

ca e agora volta a respirar", afirmou.
O valor de custeio extra será
pago em nove parcelas, sendo a
primeira já nesta segunda-feira,
conforme o governo estadual.
De acordo com Mansur, por
causa da crise financeira, o
Hospital São Paulo está atendendo com apenas metade da
sua capacidade. Ou seja, dos
800 leitos disponíveis, 400 não
são utilizados.
O pronto-socorro que será
reformado funciona em sistema
de referenciamento, ou seja casos de baixa complexidade são
encaminhados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento)
Vila Mariana, por exemplo. E
atende de porta aberta para especialidades médicas.
Por volta das 11h30 desta segunda-feira, 13 pessoas aguardavam para serem chamadas na

sala de espera do pronto-socorro, que não estava lotado.
Em seu discurso, Rodrigo
Garcia afirmou várias vezes que
o hospital é federal –em nota, o

Ministério da Saúde disse que
não é de sua responsabilidade
direta.
Atualmente, a gestão é compartilhada pela organização social SPDM (Associação Paulista
para o Desenvolvimento da Medicina) e pela Unifesp.
"É um dinheiro para o hospital recuperar suas contas", disse.
O governo afirmou que a liberação de recursos é uma forma de
"evitar o colapso" da instituição.
O secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, disse que
a falta de reajustes da tabela SUS
é um dos pontos responsáveis
pela crise no hospital. "Um procedimento custa 100% a mais do
que é pago", afirmou.
Em nota, o Ministério da
Saúde disse que os valores da
tabela são atualizados constantemente e que ela não é a única
forma de financiamento dos

serviços de saúde.
"Em 2021, foram repassados
aos fundos estaduais e municipais mais de R$ 67,7 bilhões para o custeio de serviços hospitalares em todo o país", disse o ministério em nota. "Em 2021, até
abril, já foram repassados mais
de R$ 18,7 bilhões para o custeio
desses serviços."
Questionado sobre a crise no
hospital da universidade federal, o Ministério da Educação
não respondeu até a publicação
desta reportagem.
Na saída do hospital, embaixo de uma faixa de agradecimento a ele, o governador, que
é pré-candidato ao cargo, foi
abordado por duas mulheres
que reclamavam de problemas
no atendimento. "Você veio na
hora certa", disse Gorinchteyn,
a uma delas, apontando para
Rodrigo.

VESTIBULAR

Unicamp divulga calendário
e segunda fase é antecipada
A Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares)
anunciou ontem o calendário
para a realização do vestibular
2023 da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). As
inscrições serão abertas em
agosto e, a partir de agora, as
provas das duas fases serão
realizadas no mesmo ano.
Conforme a Comvest, as inscrições serão abertas online em
1º de agosto até o dia 9 de setembro - o mesmo prazo vale
para o pagamento da taxa de
inscrição, que é de R$ 192.
Os vestibulandos que desejam solicitar isenção da taxa de

inscrição devem acessar a página da Comvest entre os dias 16
de maio e 7 de junho. Além de
valer para o vestibular Unicamp 2023, o pedido de isenção também se aplica à modalidade Enem-Unicamp 2023 - A
instituição ainda não informou
os documentos necessários para a solicitação
DATAS DAS PROVAS
A primeira fase da prova
Unicamp 2023 será realizada
em 6 de novembro de 2022 e a
segunda acontecerá entre os
dias 11 e 12 de dezembro, não
mais em janeiro, como era de

costume.
Os vestibulandos que pleiteiam uma vaga no curso de música farão a prova de habilidades
específicas em setembro e outubro de 2022. Já os que buscam os
cursos de arquitetura e urbanismo, artes cênicas, artes visuais e
dança farão a prova de habilidades específicas entre os dias 4 e 6
de janeiro de 2023.
O resultado com os aprovados na primeira chamada será
divulgado em 6 de fevereiro de
2023 e a matrícula deverá ser
feita via internet entre os dias 7,
8 e 9 de fevereiro, através do site da Comvest.

VIOLÊNCIA

Furtos de motos voltam
ao patamar pré-pandemia
FÁBIO PESCARINI/FOLHAPRESS
Era hora do almoço quando
o motoboy Leandro, 40, estacionou sua moto no bolsão de
um prédio comercial na Vila
Olímpia, zona sul de São Paulo,
para a sua primeira entrega do
dia. Como sempre costumava
fazer, subiu para levar o pedido. Ao retornar, minutos depois, deu de cara com o vazio.
O entregador entrava ali, em
abril do ano passado, para as
estatísticas. O número de casos
de furtos de motocicletas já é
maior que o antes da pandemia
do novo coronavírus.
Estudo realizado pela Fecap
(Fundação Escola de Comércio
Álvares Penteado), em parceria
com a empresa de rastreamento Tracker, com base em boletins de ocorrência registrados
pela Polícia Civil, apontou que
20.532 motos foram furtadas
em 2021 no estado de São Paulo, contra 20.439 em 2019.
Na comparação com 2020
(com 16.178 casos registrados),
quando a pandemia foi decretada e as ruas acabaram vazias,
principalmente entre março e o
início do segundo semestre, o
registro de furtos de motocicletas cresceu 27%.
Sem passar números oficiais, em nota a SSP (Secretaria
da Segurança Pública) diz não
comentar pesquisas cuja metodologia desconhece e que os
dados apresentados diferem
dos oficialmente registrados
pela pasta.
O entregador Leandro, que
pediu para não ter o sobrenome
publicado, conta que a gravação
do sistema de segurança do condomínio mostrou que, logo após
ele estacionar a moto ali, uma
Kombi parou ao lado e duas pessoas jogaram a sua Honda dentro do veículo. Desde então, o

motoboy diz não levar mais a
entrega até as mãos do cliente.
"Não saio mais de perto da moto, peço para a pessoa descer."
Na capital paulista, segundo
a pesquisa, o salto foi ainda
maior, de 33,6%, entre 2020 e
2021, passando de 6.488 motos
furtadas para 8.671.
De acordo com a pesquisa,
os furtos de moto na cidade de
São Paulo se concentraram em
bairros mais centrais devido ao
crescimento de serviços de entregas. As ruas campeãs em
2021 foram Voluntários da Pátria (66 casos), em Santana, na
zona norte, e Maestro Cardim
(33) e Treze de Maio, ambas na
Bela Vista (28), segundo o levantamento.
No caso dos roubos -que na
capital caíram 8,5% de 2020 para 2021, passando de 5.700 para
5.214-, os números são mais
maiores em bairros periféricos.
As vias com mais registros deste tipo de ocorrência foram a
avenida Jacu-Pêssego, na zona
leste (69 casos) e Raimundo Pereira de Magalhães (58), na zona norte.
Modelos de baixa cilindrada, usados pelos entregadores,
aquecem o mercado ilegal de
peças, segundo analisa Erivaldo Costa, coordenador Departamento de Pesquisas em Economia do Crime da Fecap.
Gilberto de Almeida, presidente do Sindicato dos Motoboys de São Paulo, afirma que é
comum ver em grupos de
WhatsApp relatos de desespero
de pessoas que tiveram a moto
furtada ou roubada na cidade
de São Paulo ou de casos de
furtos de peças.
"Teve gente que já relatou
ter encontrado a moto quando
voltou para pegar sem os amortecedores traseiros ou sem o
módulo “para injeção do com-

bustível", afirma o sindicalista,
que cobra mais policiamento,
principalmente na periferia.
Segundo a SSP, operações
coordenadas pela Polícia Civil
resultaram, neste ano, na prisão de mais de 20 pessoas suspeitas de participarem do comércio ilegal de motopeças.
De acordo com a pasta, nos
últimos anos, somente na região central da capital paulista,
mais de 130 estabelecimentos
comerciais foram vistoriados,
sendo 47 deles interditados e
mais de 200 toneladas de peças
irregulares apreendidas.
"Com o envelhecimento da
frota de motocicletas, é natural
a necessidade de reposição de
peças, porém, devido aos preços mais elevados, muitos acabam recorrendo a este mercado paralelo", diz Vitor Correa,
coordenador do Centro de
Operações do Grupo Tracker.
Para o ex-secretário nacional de Segurança Pública José
Vicente da Silva Filho, coronel
da reserva da PM de São Paulo,
a expansão no mercado de motocicletas criou uma nova demanda para o crime -segundo a
Abraciclo, associação que reúne os principais fabricantes no
país, a produção de motos cresceu 24,2% em 2021, na comparação com o ano anterior.
"Por causa da pandemia, a
motocicleta passou a ter uma
presença muito maior nas grandes cidades brasileiras. Isso cria
oportunidade para crime, com
maior demanda", afirma.
Roubos Se por um lado cresce o número de motos furtadas,
o de roubo vem apresentando
queda nos últimos anos. De
acordo com o levantamento,
no ano passado foram 12,9 mil
registros desse tipo de ocorrência no estado, contra 13,7 mil
em 2020, uma queda de 6%.
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STF

Bolsonaro ataca STF e sugere
ignorar decisão da Corte

Barroso vê crise após
sua fala e adota silêncio
sobre reação das FA
FERNANDO FRAZÃO/ABRASIL

MARCELO TOLEDO/FOLHAPRESS

O

presidente Jair Bolsonaro (PL) disse ontem que o decreto de
perdão ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) é constitucional e
será cumprido.
"O decreto da graça e do indulto é constitucional e será
cumprido", disse o presidente
em Ribeirão Preto (SP). "No passado soltavam bandidos e ninguém falava nada, hoje eu solto
inocentes."
Na mesma fala, Bolsonaro
voltou a dizer que "só Deus o tira
da cadeira" de presidente da República e que "povo armado jamais será escravizado". E cobrou coerência das autoridades,
sem citar nomes.
O deputado bolsonarista foi
condenado na quarta-feira passada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a oito anos e nove
meses de prisão, em regime inicialmente fechado por ataques
feitos a integrantes da corte.
Além da imposição de pena,
os magistrados também votaram
para cassar o mandato do parlamentar, suspender os direitos
políticos (o que o torna inelegível) e determinar o pagamento
de multa de cerca de R$ 192 mil.
No dia seguinte ao da decisão
do Supremo, Bolsonaro concedeu indulto ao deputado. O perdão, neste formato individual, é
considerado raro, o que deixa os
efeitos jurídicos do decreto incertos e gera divergências nas

Juiz dá 72h para governo se manifestar
em ação sobre perdão a Daniel Silveira
PAULO ROBERTO NETTO/UOL/FOLHAPRESS
O juiz federal Carlos Ferreira de Aguiar, da
12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, abriu prazo
de 72 horas para o governo Jair Bolsonaro (PL)
se manifestar em uma ação popular que questiona a graça presidencial (perdão) concedida
ao deputado bolsonarista federal Daniel Silveira (PTB-RJ). O pedido é praxe no Judiciário e
serve para as partes se manifestarem no caso.
A ação foi movida por dois advogados, André Luiz Figueira Cardoso e Rodolfo Roberto
Prado. Ambos alegam que o ato de indulto de
Bolsonaro feriu diversos princípios da administração pública, como a impessoalidade e a moralidade.
Conceder o benefício da graça a um condenado que atentou contra às instituições é violar

análises de especialistas.
Também no discurso desta
segunda, Bolsonaro citou o STF,
desta vez ao tratar do tema do
marco temporal para demarcação de terras indígenas.
Segundo a tese, ainda em discussão no Supremo, indígenas só
podem ter direito sobre terras
que já estavam ocupadas por eles
até 5 de outubro de 1988, data da
promulgação da Constituição.
Bolsonaro sugeriu que pode
não cumprir eventual ordem da

a moral. Seria o mesmo que beneficiar líderes de
organizações criminosas que cometerem atentados contra policiais. Ora! É atentado contra a
democracia, contra o Estado Democrático de
Direito e contra o Poder Judiciário" defendem
André Luiz Figueira Cardoso e Rodolfo Roberto
Prado, advogados
O processo foi inicialmente protocolado na
Justiça do Distrito Federal, mas acabou enviado
à Justiça do Rio, que já possuía uma ação semelhante sobre o mesmo tema.
Na decisão, o juiz Carlos Aguiar não discute
o mérito da ação, e sim determina que a União
se manifeste em até 72 horas. O prazo começa a
contar do momento em que o governo é formalmente intimado do despacho - o que ainda não
aconteceu.

corte sobre o tema. "Se ele (ministro Edson Fachin) conseguir
vitória nisso, me resta duas coisas: entregar as chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir. Eu não tenho alternativa."
Em seguida, sugeriu que ministros do Supremo disputem a eleição a presidente da República como candidato da chamada terceira via. Bolsonaro falou também
em "maus brasileiros" que tomam
decisões contra o governo.
O presidente já desafiou o

STF em outras ocasiões. Em ato
em São Paulo no 7 de Setembro,
por exemplo, Bolsonaro chegou
a dizer que não cumpriria decisões do Supremo e chamou o
ministro Alexandre de Moraes
de "canalha".
Bolsonaro participou da
abertura da Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação), que voltou a ter
edição presencial após dois
anos de interrupção devido à
pandemia da Covid-19.

FRAUDE

TCU manda suspender repasses do
governo Bolsonaro para kits robótica
PAULO SALDAÑA/FOLHAPRESS
O TCU (Tribunal de Contas
da União) determinou que o governo Jair Bolsonaro (PL) suspenda repasses de dinheiro do
MEC (Ministério da Educação)
para compra de kits de robótica.
A pasta deve também interromper a celebração de novos termos de compromisso com prefeituras para esse fim.
A decisão cautelar é do ministro Walton Alencar e tem como
base as revelações da Folha de
S.Paulo sobre repasses de dinheiro federal que priorizaram
prefeituras com contratos com
uma mesma empresa, a Megalic.
Os donos têm ligação com o
presidente da Câmara, Arthur
Lira (PP-AL), que controla a distribuição de parte das bilionárias emendas de relator do Orçamento, fonte do dinheiro para robótica.

Sete cidades alagoanas receberam neste ano R$ 26 milhões
de dinheiro do MEC para robótica, apesar de sofrerem com deficiências de infraestrutura básica, como falta de salas de aula,
internet, computadores e até
água encanada.
Ao somar os valores recebidos por outros dois municípios
pernambucanos, também com
contratos junto a Megalic, o valor chega a R$ 31 milhões.
Isso representa 79% do que
foi gasto no 1º trimestre na rubrica específica para compra de
equipamentos e mobiliário, na
qual se inclui o gasto com kits de
robótica.
Os valores foram transferidos
a jato e sob ausência de critérios
técnicos -em abril, após publicação da Folha de S.Paulo, o
FNDE manteve mais transferências a municípios.
Os recursos são gerenciados

pelo FNDE (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação). O órgão do MEC é controlado por políticos do centrão.
Questionados, MEC e FNDE não
responderam até a publicação
deste texto.
"Os indícios de irregularidades
apontados são graves e, caso confirmados, podem ocasionar prejuízo ao erário relevante e a ineficácia da política pública de educação, caso os kits de robótica sejam destinados a municípios sem
capacidade de utilizá-los adequadamente", diz o despacho.
O processo foi aberto no TCU
após representação do senador
Alessandro Vieira (PSDB-SE) a
partir de reportagens da Folha
de S.Paulo.
No despacho, o TCU também
dá um prazo de cinco dias para
que o FNDE comprove notificação a todos os municípios que
receberam recursos de robótica

sobre a suspensão dos termos
de compromisso com o governo
federal.
O tribunal pede ainda informações detalhadas sobre todos
os beneficiados com os recursos
e pareceres sobre aquisição de
kits de robótica.
Diligências no FNDE e nas
prefeituras beneficiadas de Alagoas e Pernambuco também são
determinadas pelo TCU. O entendimento vale tanto a municípios que já receberam os recursos quanto a outros para os
quais o governo Bolsonaro já
efetivou empenhos (reserva de
dinheiro) para kits.
A área técnica do tribunal,
que subsidia os ministros na
análise dos processos, identificou que o governo já empenhou
R$ 146 milhões para a compra
de kits de robótica. O recurso é
destinado a 29 municípios de
Alagoas e 10 de Pernambuco.

APAGÃO

MATHEUS TEIXEIRA E
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS
O ministro Luís Roberto
Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal) (foto), afirmou
a colegas que não pretende
responder a nota em que o Ministério da Defesa classificou
como "irresponsável" e "ofensa grave" sua afirmação de que
as Forças Armadas têm sido
"orientadas" a atacar o sistema
eleitoral.
Apesar disso, o magistrado
disse a interlocutores que não
está arrependido da declaração e que falou o que precisava ser falado neste momento
do país.
A estratégia do ministro é
não tratar mais do assunto por
ora a fim de evitar que o tensionamento entre o Supremo e o
governo federal seja ampliado.
O magistrado relatou a pessoas próximas que três movimentos recentes o levaram a
fazer a afirmação: a declaração do chefe do Executivo sobre o Exército ter identificado
incongruências no sistema
eleitoral; o fato de os questionamos das Forças Armadas
sobre as urnas eletrônicas terem vazado para a imprensa; e
o discurso do presidente Jair
Bolsonaro (PL) na comemoração de Dia do Exército.
O primeiro foi em 11 de fevereiro, quando, em uma live
transmitida nas redes sociais,
o mandatário disse que o
Exército havia identificado
"dezenas de vulnerabilidades"
no sistema de votação, sem especificar quais seriam.
Já o último foi na semana
passada. Na ocasião, Bolsonaro
disse que não pode haver eleições "no Brasil que sobre ela
paire o manto da suspeição".
A reação de Barroso ocorreu no último fim de semana.
Em palestra no "Brazil Summit
Europe 2022", evento realizado
por uma universidade da Alemanha, ele disse que as Forças
Armadas têm sido "orientadas" a atacar o processo eleitoral para "desacreditá-lo".
No mesmo dia, o ministro
da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, reagiu e disse que "repudia qualquer ilação ou insinuação".
"Afirmar que as Forças Armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral, ainda
mais sem a apresentação de
qualquer prova ou evidência
de quem orientou ou como isso aconteceu, é irresponsável
e constitui-se em ofensa grave

a essas instituições nacionais
permanentes do Estado brasileiro", diz a nota.
Quando comandou o TSE
(Tribunal Superior Eleitoral),
Barroso liderou uma série de
medidas para se contrapor a
Bolsonaro em relação aos ataques à urna eletrônica, incluindo pedido de abertura de
inquérito contra o mandatário
por fake news. Mas o ministro
demonstrou otimismo em relação ao comportamento do
Exército.
Foi o responsável por convidar, ano passado, as Forças
Armadas a participarem de
uma comissão de acompanhamento das eleições a fim
de dar transparência ao sistema eletrônico de votação.
Em fevereiro, o TSE divulgou as perguntas feitas pelo
Exército e as respostas da corte eleitoral sobre o sistema eletrônico. O material reforça o
que a corte vem sustentando
de que as urnas são seguras.
"Tenho a firme expectativa
de que as Forças Armadas não
se deixem seduzir por esse esforço de jogá-las nesse universo indesejável para as instituições de Estado, que é o universo da fogueira das paixões políticas. E, até agora, o profissionalismo e o respeito à Constituição têm prevalecido", disse.
O magistrado citou generais
que participaram do governo
Bolsonaro. "Não se deve passar despercebido que militares
profissionais admirados e respeitadores da Constituição foram afastados, como o general
Santos Cruz, general Maynard
Santa Rosa, o próprio general
Fernando Azevedo. Os três comandantes, todos, foram afastados. Não é comum isso, nunca tinha acontecido", completou Barroso.
Ex-ministro da Defesa, Azevedo desistiu de assumir em
fevereiro a Diretoria-Geral do
TSE. Ele comunicou a decisão
aos ministros Edson Fachin e
Alexandre de Moraes sob a
alegação de "questões pessoais de saúde e familiares".
Assim como o convite às
Forças Armadas para compor
a comissão de transparência, a
escolha de Azevedo para a função foi apontada como parte
da estratégia da cúpula do TSE
de isolar o Palácio do Planalto
no tema urnas eletrônicas.
Está subordinada ao cargo
de diretor-geral a área de tecnologia, responsável pelas urnas eletrônicas e softwares utilizados nas eleições.

Daniel Silveira não carrega tornozeleira
e secretaria diz não saber onde ele está Anvisa aprova novo
SAÚDE

MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), ontem
que o deputado Daniel Silveira
segue sem monitoramento eletrônico desde o dia 17, Domingo
de Páscoa.
De acordo com o órgão, o
equipamento foi desligado por
falta de bateria por volta das 18h
daquela data e, desde então, não
voltou a funcionar. É de responsabilidade de quem o usa mantê-lo carregado.
"A descarga completa de bateria impede a coleta de dados de
localização, assim como o envio

dessas coordenadas e outras informações", afirma a secretaria.
"Dessa forma, não é possível
informar, pelos dados gerados
pelo software de monitoração, a
localização atual e a situação."
O documento informa ainda
não ser possível apontar se houve eventual violação da tornozeleira instalada no deputado bolsonarista por determinação de
Moraes.
O ministro é o relator da ação
penal que levou Silveira na semana passada à condenação de
8 anos e 9 meses, mais multa,
cassação do mandato e suspensão de direitos políticos.
A direção do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do
DF disse ao magistrado que, ao

entrar em contato com um assessor do parlamentar, deveria
procurar o advogado Paulo Faria, responsável pela defesa de
Silveira na ação penal. Não houve êxito.
A reportagem também procurou o criminalista, mas não houve retorno à mensagem enviada
por aplicativo de mensagens.
Na quarta-feira, acompanhado do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Silveira foi ao STF.
Os dois tentaram acessar o plenário da corte para acompanhar o
julgamento, mas foram barrados.
Em março, Moraes determinou a instalação do equipamento no deputado, proibiu ele de
sair do Rio de Janeiro e de participar de eventos públicos, com

exceção de viagens a Brasília,
para exercício do mandato.
A medida foi imposta após
Silveira descumprir restrições
anteriores definidas pelo ministro. Silveira participou de um
ato de ativistas conservadores
em São Paulo, onde manteve
contato com outros investigados
do inquérito do STF sobre milícias digitais.
Ao negar o uso da tornozeleira, Silveira adotou o plenário da
Câmara como moradia enquanto aguardava a mesa diretora da
Casa pautar a votação sobre a
manutenção ou derrubada da
ordem. Moraes determinou a
abertura de inquérito por desobediência, confirmada posteriormente pelo demais ministros

produto medicinal
à base de cannabis
A Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) aprovou ontem mais um produto
medicinal à base de cannabis
no Brasil, o Canabidiol Active
Pharmaceutical. Esse é o 15º
com comercialização aprovada no país.
O produto deve conter 20
mg/ml de canabidiol (CBD) e
até 0,2% de tetrahidrocanabinol
(THC). A Anvisa afirmou que
ele será produzido no Canadá e

comercializado no Brasil.
Dos 15 produtos medicinais
já aprovados pela agência, dez
são à base de fitofármaco canabidiol e cinco de extratos de
Cannabis sativa.
O Canabidiol Active Pharmaceutical será comercializado em farmácias e drogarias do
Brasil, mas só poderá comprar
quem tiver prescrição médica
com receitas do tipo B, com a
cor azul.
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recomendação do comitê.
No Rio, a vacinação é exigida para o acesso a restaurantes, baladas, salões de beleza,
jogos de futebol, academias,
cinemas, teatros, museus, conferências, entre outros locais.
O fim da apresentação do
certificado de vacinação para
acessos a alguns locais e eventos já estava sendo ventilado
pelo comitê como uma medida que poderia ser tomada logo após os desfiles de carnaval, ocorridos no último fim
de semana.
No momento, 48,8% da população do Rio de Janeiro já
tomou o esquema vacinal inicial -duas doses contra a Covid-19- e a terceira aplicação
(reforço) contra o novo coronavírus, segundo dados atualizados ontem pela prefeitura
em painel digital.
Dados também apontam
que 36,4% da população do
Rio acima de 80 anos já tomou
a segunda dose de reforço
(quarta aplicação), e 92,3%
dos cariocas que têm acima de
5 anos já tomaram ao menos
duas doses contra a Covid-19.

DE MENINA

'Tinha muita criança
no carro alegórico', diz
delegada sobre acidente
MATHEUS ROCHA/FOLHAPRESS
A delegada Maria Aparecida
Mallet, responsável pelas investigações sobre a morte de Raquel Antunes da Silva, 11, diz
que as imagens captadas por câmeras de segurança mostram
que havia muitas crianças no
carro alegórico da escola Em Cima da Hora. O veículo prensou
as pernas da menina na dispersão no sambódromo do Rio, na
noite da última quarta-feira.
"Nós precisamos examinar as
imagens com mais cautela para
afirmar com segurança (quantas crianças havia). À primeira
vista, tinha muita criança no
carro alegórico", diz a delegada,
titular da 6ª delegacia de polícia,
no centro do Rio.
Segundo ela, as imagens das
câmeras de segurança contradizem a versão do motorista, que
afirmou à polícia não ter visto
crianças no local. O homem disse também não ter sido alertado
sobre a presença da criança no
veículo. No entanto, afirma a delegada, ainda é cedo para apontar culpados ou a causa do acidente. "A gente trata como homicídio culposo, ou seja, é por
negligência, imprudência ou imperícia. Vai ser uma dessas ou
até mesmo as três."
Mallet irá colher a partir das
14h os depoimentos do presidente administrativo da escola
de samba Em Cima da Hora e de
um funcionário da Carvalhão,
empresa de guincho que atuava
no sambódromo no dia do acidente. A empresa também terá
que encaminhar à delegacia
uma lista com todos os funcionários que trabalhavam naquele
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Noite
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Eduardo Paes
suspende exigência do
passaporte da vacina
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), confirmou ontem a suspensão da
exigência do chamado passaporte da vacina -comprovante
de vacinação contra o novo
coronavírus para acesso a
eventos e locais diversos.
O anúncio -feito por meio do
perfil de Paes no Twitter- se deu
após sugestão do Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 do município do Rio de
Janeiro, conhecido como Comitê Científico, para que a apresentação do documento deixasse de ser exigida temporariamente. "Será suspenso o passaporte da vacina por recomendação do Comitê Científico!", afirmou o prefeito na rede social.
A decisão do comitê foi tomada na manhã desta segunda. Na prática, a adesão à exigência do passaporte da vacina
era baixa nos últimos meses.
"A proposta foi baseada no
atual panorama epidemiológico, que se mantém favorável e
estável, e pode ser alterada caso
haja mudança neste cenário",
disse, em nota, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) sobre a

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

dia. Desde o início das investigações, a delegada já ouviu cinco
pessoas: o condutor do veículo,
um socorrista e outras três testemunhas. "Nós vamos contrastar
as imagens que nós obtivemos
no momento do acidente com os
depoimentos de hoje. Isso será
de suma importância para analisar o que aconteceu naquele
momento." A expectativa é ouvir
também parentes da criança,
mas não há data para isso acontecer. "Estamos respeitando o
momento de luta da família, mas
aguardamos que compareçam
quanto antes para prestar o testemunho em sede policial."
Raquel foi enterrada no sábado passado no cemitério do Catumbi, na região central do Rio.
Durante o velório, a mãe da menina pediu por justiça. "Eu quero
minha menina, isso não pode ficar assim", gritou, aos prantos, a
manicure Marcela Portelinha
Antunes.
Segundo o Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro, o
desfile das escolas de samba na
quarta violou normas que haviam sido determinadas pela
Justiça com antecedência.
A Promotoria disse ter enviado recomendações aos organizadores do evento. "No documento há menção específica
quanto à necessidade de provimento de segurança no momento da dispersão dos carros alegóricos", afirmou a instituição, em
nota. "A violação às claras determinações feitas com antecedência ensejará as providências devidas em demanda própria a ser
ajuizada pela 1ª Promotoria de
Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude “.

Nota
APÓS SER EXCLUÍDO POR PAES DO WHATSAPP DA
PREFEITURA, VICE DIZ QUE AÇÃO FOI ‘SOBERBA’
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), excluiu o
seu vice, Nilton Caldeira (PL), do grupo da prefeitura no
WhatsApp. Em nota à reportagem, Nilton se disse "surpreso"
com a atitude do colega, mas alfinetou que "falta de
educação e soberba não combinam" com sua postura e se
Paes é "assim, realmente não podemos mais sentar à mesma
mesa". A informação foi veiculada inicialmente pelo colunista
Guilherme Amado, do site Metrópoles. Ao jornal O Globo, Paes
pediu desculpas ao vice pela "indelicadeza". Segundo o
colunista, a exclusão do vice teria ocorrido na noite da última
sexta-feira, durante o primeiro dia dos desfiles do Grupo
Especial do carnaval no Rio de Janeiro. O grupo conta com os
contatos de secretários da prefeitura, presidentes de diversas
empresas ligadas a Paes e ex-secretários.

Pequim faz testagem em massa
e moradores estocam alimentos
M

oradores de Pequim já começam
a estocar alimentos
e suprimentos básicos em meio
ao temor de um novo lockdown
na capital chinesa, enquanto o
país enfrenta o pior momento
da pandemia de Covid-19 em
mais de dois anos.
O receio da população é de
uma quarentena rígida, nos
moldes da que ocorre em Xangai, onde houve uma crise de
desabastecimento que revoltou
parcela da cidade, polo financeiro da China que registrou 51
mortes pela doença somente
nesta segunda-feira.
A preocupação com a possibilidade de um lockdown em
Pequim cresceu depois que as
autoridades do distrito de
Chaoyang, o mais populoso da
cidade, que abriga 3,5 milhões
de pessoas, ordenaram que todos os moradores da região façam três testes para a doença
nesta semana –na segunda,
quarta e sexta-feira. Depois do
anúncio, outros dez distritos
afirmaram que também farão
campanha de testagem em massa de quinta a sábado.
Nesta segunda, longas filas se
formaram para testar os moradores. "Se apenas um caso for

detectado, toda esta área pode
ser afetada", disse Yao Leiming,
25, que trabalha no distrito, enquanto aguardava.
É em Chaoyang onde fica a
maioria das embaixadas estrangeiras, além de sedes de grandes
empresas e bairros com moradores de alta renda. Alguns prédios já foram fechados e autoridades decretaram restrições em
que moradores só podem sair de
casa por motivos essenciais, informou a televisão estatal.
Com tudo isso, moradores
correram aos supermercados no
domingo passado em busca de
produtos básicos, como vegetais, carne, macarrão instantâneo e papel higiênico.
Zhao, 31, morador de Pequim, foi às compras quando
ouviu sobre as possíveis restrições e saiu com sacolas de
mantimentos com ovos e legumes, preocupado com o filho
pequeno. "Os adultos podem
sobreviver alguns dias, mas não
é a mesma coisa para as crianças", disse.
Wang, 48, outra moradora da
cidade, disse temer que "as coisas fiquem como em Xangai".
"As pessoas estão ansiosas, todo
mundo está pegando produtos e
temos medo de que as coisas

acabem", disse. Em Xangai, onde a maior parte da população
está confinada há semanas, o
principal gargalo no fornecimento de alimentos tem sido a
falta de entregadores.
Na noite de domingo, já faltavam produtos em aplicativos de
entrega em Pequim. Um estudante que conversou com a
agência Reuters afirmou que pediu dezenas de lanches e 10 quilos de maçãs pela internet. "Estou me preparando para o pior",
disse o rapaz, que se identificou
como Zhang.
Redes de supermercados como Carrefour e Wumart disseram que mais do que dobraram
seus estoques. A plataforma de
supermercados online Meituan
também anunciou que aumentou os estoques e o número de
funcionários para triagem e entrega, de acordo com o Beijing
Daily, jornal oficial do regime na
capital.
As redes de supermercados
devem garantir que os produtos
sejam reabastecidos a tempo,
disse o governo, e o horário de
funcionamento das lojas também será estendido. Uma autoridade do regime também afirmou que as reservas de grãos refinados e petróleo podem aten-

der às necessidades de consumo
dos moradores por 30 dias.
Desde sexta-feira, Pequim registrou 70 casos transmitidos localmente em oito de seus 16 distritos, 46 deles em Chaoyang. O
número de casos da capital chinesa ainda é pequeno em comparação com as centenas de milhares de contaminações registradas em Xangai, mas o distrito
de Chaoyang já pediu aos moradores que reduzam as atividades públicas.
Quase 30 complexos residenciais de Pequim enfrentam
atualmente alguma forma de
confinamento. As academias da
cidade cancelaram aulas e suspenderam as atividades. Também foram anunciados controles rígidos para a entrada na cidade, que incluem a apresentação de testes negativos de Covid-19. A poucos dias do feriado
de 1º de maio, a prefeitura ordenou que as agências de viagens
suspendam as excursões em
grupo na capital.
Apesar das medidas e das filas para testagem, a vida ainda
segue relativamente normal na
capital chinesa, com 22 milhões
de habitantes, e a maioria das
escolas, lojas e escritórios permanecem abertos.

DESACATO

Trump é multado em US$ 10 mil
por não cooperar com investigação
Um juiz de Nova York determinou ontem que o ex-presidente Donald Trump cometeu
desacato ao tribunal do Estado
por descumprir uma ordem que
o obriga a apresentar documentos relacionados a uma investigação da procuradora-geral de
Nova York, Letitia James sobre a
Trump Organization.
Com a decisão, o empresário
terá que pagar US$ 10.000 por
dia enquanto não cumprir a intimação.
James investiga se conglomerado manipulou indevidamente
os valores declarados de ativos

imobiliários para obter condições financeiras mais favoráveis
para empréstimos e cobertura
de seguro e reduzir impostos.
O ex-presidente e sua família
alegam que a investigação tem
motivações políticas por parte
da procuradora, ligada ao Partido Democrata (de Joe Biden e
Hillary Clinton).
No fim de dezembro do ano
passado e no começo de janeiro
deste ano, a procuradoria intimou os Trump para depor sob
juramento, mas a família não
respondeu às intimações e recorreu a todo tipo de subterfú-

gios para escapar dessas convocações e atrasar a investigação.
Em um documento de 100
páginas divulgado em janeiro, a
procuradora disse ter encontrado "evidências significativas que
sugerem que Donald J. Trump e
a Trump Organization avaliaram de forma falsa e fraudulenta
múltiplos ativos".
Se a procuradora encontrar
evidências de fraude financeira,
poderá processar a Trump Organization por danos, mas não
poderá apresentar acusações
criminais.
Além da comissão do Con-

FRANÇA

GUERRA

Bolsonaro cumprimenta
Macron por reeleição
MARIANNA HOLANDA E
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS
Um dia após a confirmação
da vitória de Emmanuel Macron
na eleição da França, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro
(PL), cumprimentou Emmanuel
Macron por sua reeleição ao governo francês -os dois líderes
trocaram uma série de críticas
ao longo dos últimos anos.
O texto, protocolar, afirma
que o Brasil espera "seguir implementado agenda bilateral"
com o país. Até então, Bolsonaro era um dos poucos líderes
mundiais a ignorar o resultado.
"O governo brasileiro cumprimenta o senhor Emmanuel Macron por sua reeleição à Presidência da República Francesa",
diz a nota divulgada pelo Itamaraty. "O Brasil reafirma a disposição de trabalhar pelo aprofundamento dos laços históricos
que unem os dois países e trazem benefícios mútuos a brasileiros e franceses, e manifesta
expectativa de seguir implementando a ampla agenda bilateral".
Chefes de Estado e governo
como Joe Biden (EUA), Boris
Johnson (Reino Unido), Olaf
Scholz (Alemanha), Vladimir
Putin (Rússia), Volodimir Zelenski (Ucrânia), Alberto Fer-

gresso que investiga o ataque
de 6 de janeiro de 2021 e o papel de Trump e membros de
seu círculo, o magnata foi acusado de má gestão de documentos oficiais por negligenciar deliberadamente alguns de
seus arquivos antes da transmissão obrigatória para os Arquivos Nacionais.
Essa agência federal solicitou
que a justiça abrisse uma investigação após recuperar quinze
caixas de documentos na Flórida que Trump havia levado consigo quando deixou Washington
em janeiro de 2021.

nández (Argentina), Gabriel Boric (Chile) e Xi Jinping (China)
enviaram cumprimentos.
Bolsonaro e Macron colecionaram uma série de altercações
nos últimos anos. Na mais recente delas, em novembro,
quando o francês recebeu Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) em Paris, o presidente resumiu a relação da seguinte forma, em entrevista a uma rádio: "O Macron
sempre foi contra a gente, e ele
sempre bateu na gente na questão da Amazônia (...) Parece
uma provocação, sim".
Segundo Bolsonaro disse à
época, "a França não é exemplo
para nós, muito menos o seu
Macron". A causa ambiental foi
uma das principais motivações
das trocas de críticas -mas ofensas pessoais, no caso dirigidas
pelo brasileiro à mulher do francês, também entraram na roda.
Ao longo da campanha francesa, no entanto, o presidente
não fez declarações sobre o pleito como havia feito com a eleição argentina, por exemplo. No
Itamaraty, embaixadores experientes minimizam atritos entre
os dois líderes, que dizem ter ficado no passado.
A nota do Itamaraty foi vista
pelos diplomatas como positiva
e publicada em tempo hábil -na

vitória do esquerdista Gabriel
Boric, no Chile, o governo brasileiro demorou quatro dias para
se manifestar.
A relação com a França é considerada especialmente importante para destravar o acordo da
União Europeia com o Mercosul,
que anda a passos lentos.
Lula foi um dos pré-candidatos à Presidência brasileira que
parabenizaram a reeleição do
presidente francês. "Torço pelo
sucesso do seu governo, pelo
progresso das condições de vida
do povo francês e pelo desenvolvimento da integração da União
Europeia", escreveu o ex-presidente no Twitter.
"Confio que o presidente Macron contribuirá nos desafios
globais das mudanças climáticas, das pandemias, da luta contra a desigualdade e para a construção da paz na Europa."
O petista, que no primeiro
turno havia manifestado apoio
ao ultraesquerdista Jean-Luc
Mélenchon, já havia endossado
Macron antes da votação deste
domingo (24), em uma série de
tuítes destacando que "o futuro
da democracia estva em jogo na
Europa e no mundo" e que era
"fundamental derrotar a extrema direita e sua mensagem de
ódio e preconceito".

Lavrov critica
disposição da
Ucrânia para
negociações
O chanceler russo, Serguei
Lavrov, falou ontem sobre as
negociações de paz com a
Ucrânia e o futuro do conflito. Segundo o ministro, que
garantiu que manterá o diálogo com Kiev, a crise irá terminar com um acordo, mas
seu conteúdo dependerá da
situação militar.
Lavrov criticou os ucranianos por apenas "aparentar"
disposição para negociar. "A
boa vontade tem limites. E se
não for recíproca, não contribui para o processo de negociação", disparou Lavrov, de
acordo com agências de notícias russas. "Mas continuaremos negociando com a equipe enviada por Zelenski, e os
contatos continuarão."
Em uma entrevista à TV
estatal russa, o chanceler
trouxe de volta a ameaça
nuclear, afirmando que
Moscou quer descartar esse
tipo de conflito apesar dos
altos riscos que diz haver
neste momento. "Não gostaria de elevar esses riscos
artificialmente. Muitos gostariam disso. O perigo é sério, real e não devemos subestimá-lo."

