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Câmara
retoma
gratuidade de
mala até 23 kg
A Câmara dos Deputados
proibiu ontem a cobrança de
taxa para despachar uma bagagem de até 23 quilos em voos
nacionais e de uma mala até 30
quilos em voos internacionais.
O dispositivo foi aprovado por
273 votos a 148 durante votação
de medida provisória que flexibiliza regras do setor aéreo. O
texto, relatado pelo deputado
General Peternelli (União-SP),
modifica quatro leis e revoga
dispositivos sobre exploração
de aeroportos. O texto-base da
MP foi aprovado por 294 votos a
90. O texto ainda será apreciado
pelo Senado -se não for votado
até 1º de junho, perde a validade. Após a votação do texto-base, os deputados aprovaram o
destaque que retoma a gratuidade do despacho de uma bagagem. Em uma rede social, a
autora da emenda, deputada
Perpétua Almeida (PCdoBAC), criticou as empresas do setor aéreo. "As companhias aéreas estão abusando no preço
das passagens, não é justo cobrar pela bagagem".

TERRITÓRIO

5%

DE

Custo de subsídios dispara
e pode elevar conta de luz
A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou ontem um
orçamento de R$ 32,1 bilhões para financiar subsídios cobrados na
conta de luz dos brasileiros. O valor é 34% superior ao vigente em
2021 e pode representar alta de até 5% na conta de luz. A alta na conta dos subsídios reflete medidas apoiadas pelo governo, como a prorrogação dos benefícios à geração distribuída de energia por fontes

CRIME

SEM CASTIGO
PLÍNIO XAVIER/CÂMARA DOS DEPUTADOS

O Senado aprovou ontem um
projeto de lei que regulamenta
as operações financeiras realizadas com criptomoedas em
território nacional. A proposta
vem sendo chamada por alguns
parlamentares como "marco regulatório das criptomoedas",
por estabelecer algumas diretrizes para as operações e regras
gerais. Além disso, estabelece
penas para os autores de fraudes, que podem ser condenados a penas de quatro a oito
anos, além de multas, e um mecanismo para a chamada "mineração verde" no setor. O projeto de lei foi aprovado de maneira simbólica pelos senadores. Segue agora para análise na
Câmara dos Deputados, antes
de ir à sanção do presidente Jair
Bolsonaro (PL). A regulamentação das atividades com criptomoedas tornou-se objeto de diferentes projetos de lei, que tramitam tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Em
dezembro do ano passado, os
deputados federais haviam
aprovado sua própria proposta.

Silveira debocha
do STF e aparece
na Câmara sem
tornozeleira
Cinco dias após o presidente Jair Bolsonaro (PL) conceder indulto
ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) (foto), ele apareceu na Câmara
dos Deputados sem usar a tornozeleira eletrônica, ontem. "Eu nem era
para ter usado. Estou sem ela", disse o deputado bolsonarista. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou ao
STF (Supremo Tribunal Federal), que o parlamentar 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 usa mantê-lo carregado. PÁGINA 12

NACIONAL

Senado
regulamenta
operações com
criptomoedas

renováveis, cuja extinção chegou a ser debatida em 2019 mas foi desautorizada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Do total orçado, o
consumidor vai pagar R$ 30,2 bilhões, alta de 54,3% em relação a
2021. Pelas contas da Aneel, o valor previsto representa um impacto
de 4,65% nas tarifas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No Norte no Nordeste, o impacto é de 2,41%. PÁGINA 2
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Grande Rio é campeã do carnaval de
o
2022 e leva o 1 título de sua história
Mancha Verde é a campeã
do carnaval em São Paulo
A Mancha Verde conquistou o título do
Grupo Especial do Carnaval 2022 em São
Paulo após apuração de notas realizada na
tarde desta terça-feira (26), no Anhembi.
Com o samba-enredo "Planeta Água", a escola faz referência a Iemanjá, que nas religiões de matrizes africanas é a orixá das
águas salgadas.
Antes do início da apuração os representantes das escolas fizeram um minuto de silêncio em homenagem aos integrantes que
morreram durante a pandemia de Covid-19.
Por causa da crise sanitária, o desfile de 2021
foi cancelado e o deste ano acabou adiado de
fevereiro para o feriado de Tiradentes. O pre-

sidente da Mancha Verde, Paulo Serdan, chorou ao comentar o trabalho de criação do
desfile nesses dois últimos anos sem Carnaval. Ele também homenageou os mortos que
faziam parte da escola e disse que o grupo
distribuiu toneladas de mantimentos e cestas básicas em favelas de São Paulo durante
a pandemia. A agremiação conquistou seu
primeiro título no Grupo Especial no Carnaval de 2019, quando apresentou o samba-enredo "Oxalá, salve a princesa! A saga de uma
guerreira negra", onde contou a história da
princesa africana Aqualtune, e, por meio dela, discutiu escravidão, intolerância religiosa
e direitos humanos.

O jejum de 34 anos chegou ao
fim. Com enredo sobre o orixá
Exú, a Acadêmicos do Grande
Rio se sagrou campeã do carnaval carioca e conquistou o primeiro título de sua história. No
último carnaval, em 2020, a escola chegou muito perto do título, mas perdeu para a Viradouro
nos critérios de desempate.
Dessa vez, porém, não teve
quem parasse a escola de Caxias e a agremiação se tornou a
grande campeã do Carnaval
com um desfile considerado
impecável. Penúltima escola a
entrar na avenida, a Grande Rio
veio disposta a celebrar a potência de Exú e subverter a crença
segundo a qual o orixá seria
uma figura maligna, visão que é
fruto da intolerância religiosa. O
que se viu na Marquês de Sapucaí foi um cortejo exuberante e
cheio de simbolismo. PÁGINA 11

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: -2,23% / 108.212,86 / -2.472,09 / Volume: 27.856.963.844 / Quantidade: 4.183.661
Maiores Altas

Maiores Baixas

Mais Negociadas
Preço

% Oscil.

Preço

% Oscil.

3R PETROLEUMON NM

44.34

+2.24 +0.97

LOCAWEB ON NM

IGUATEMI S.AUNT N1

20.85

+1.81 +0.37

TOTVS ON NM

PETRORIO ON NM

25.31

+2.47 +0.61

BANCO INTER UNT N2

16.02

CPFL ENERGIAON NM

35.99

+1.84 +0.65

CVC BRASIL ON NM

13.10

EQUATORIAL ON NM

26.02

+1.01 +0.26

MELIUZ ON NM

1.94

−6.28

Fechamento

Preço

% Oscil. Dow Jones

%

33.240,18 -2,38

7.27

−8.32

−0.66

LOCAWEB ON NM

7.27

−8.32

−0.66

NASDAQ Composite

32.38

−6.50

−2.25

TOTVS ON NM

32.38

−6.50

−2.25

Euro STOXX 50

12.490,743 -3,95
3.725,08 -0,92

−6.37

−1.09

BANCO INTER UNT N2

16.02

−6.37

−1.09

CAC 40

6.414,57 -0,54

−6.16

−0.86

CVC BRASIL ON NM

13.10

−6.16

−0.86

FTSE 100

7.386,19 +0,08

−0.13

MELIUZ ON NM

1.94

−6.28

−0.13

DAX 30

13.756,4 -1,20

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(16/3)
Poupança 3
(27/4)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
1,74% (mar.)
R$ 3,7053 IPCA
1,62% (mar.)
CDI
11,75% 0,70
até o dia 26/abr
OURO
0,56% BM&F/grama
R$ 301,50
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,3098
Venda: 5,3104

EURO turismo
Compra: 5,3220
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 4,9660
DÓLAR comercial
Compra: 4,9895
DÓLAR turismo
Compra: 4,9744

Venda: 5,5020
Venda: 4,9666
Venda: 4,9901
Venda: 5,1544

Quarta-feira, 27 de abril de 2022

2

Economia
ALTA

MERCADOS

DE

5%

Dólar fecha a R$ 4,99
e acumula alta de 8%
em três dias; Bolsa cai

Custo de subsídios dispara
e pode elevar conta de luz

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

Num dia de forte nervosismo no mercado internacional,
o dólar se aproximou de R$ 5,
mesmo com o Banco Central
(BC) intervindo no câmbio. A
Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa) caiu pela sétima vez
consecutiva e atingiu o menor
nível desde o fim de janeiro.
O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 4,991, com
alta de R$ 0,115 (+2,36%). A cotação operou em alta durante
toda a sessão e só não ultrapassou os R$ 5 porque o BC fez um
leilão extra de US$ 500 milhões
em contratos de swap cambial,
que equivalem à venda de dólares no mercado futuro.
Com o desempenho de ontem, a moeda norte-americana acumula alta de 8,04% ape-

REDE

nas nas últimas três sessões. A
divisa acumula alta de 4,83%
em abril e queda de 10,49%
em 2022.
No mercado de ações, o dia
também foi marcado pela volatilidade. O Índice Bovespa
(Ibovespa), fechou aos 108.213
pontos, com queda de 2,23%. O
indicador acompanhou os
mercados norte-americanos e
caiu, puxado por ações de bancos brasileiros, que divulgaram
lucros menores que o previsto.
As bolsas norte-americanas
também foram afetadas pelas
expectativas de juros mais altos pelo Fed. O índice Dow Jones, das empresas industriais,
caiu 2,38% ontem. O S&P 500,
das 500 maiores empresas, recuou 2,81%. O Nasdaq, das
empresas de tecnologia, teve
perda de 3,95%.

SOCIAL

Musk usa dinheiro
próprio e empréstimo
para comprar Twitter
Ao fazer a proposta para levar o Twitter por cerca de US$
44 bilhões (R$ 218,5 bilhões), o
bilionário Elon Musk preparou
uma engenharia financeira de
modo a se assegurar de que terá os recursos necessários disponíveis para fechar o negócio.
Homem mais rico do planeta segundo a lista de bilionários da Forbes, com uma fortuna estimada em aproximadamente US$ 219 bilhões (R$ 1,1
trilhão), o CEO da Tesla informou que irá utilizar uma parte
de suas economias para ter a
própria rede social.
Ao anunciar na segundafeira o fechamento do acordo
para adquirir o Twitter, Musk
disse que vai desembolsar
quase metade do valor total cerca de US$ 21 bilhões (R$
104,3 bilhões)- em patrimônio
pessoal -na pessoa física.
Detalhes sobre a origem do
dinheiro pessoal a ser desembolsado pelo bilionário não foram divulgados até a tarde desta terça.
O modelo desenhado para a
operação, contudo, tem colocado forte pressão em cima de
outros negócios do bilionário
sul-africano -a fabricante de
carros elétricos Tesla, por
exemplo, viu suas ações afundarem mais de 10% no pregão
desta terça-feira (26), com investidores temerosos com a
possibilidade de Musk ter de

vender parte de sua participação na empresa para ter condições de honrar o compromisso
assumido no financiamento
do Twitter.
As ações da Tesla caíram
mais de 11% ontem, eliminando cerca de US$ 110 bilhões
(R$ 546 bilhões) do valor de
mercado da montadora.
Segundo reportagem da
agência Bloomberg, entre outras hipóteses levantadas por
especialistas de mercado para
que Musk garanta os recursos
necessários, estão atrair sócios
para investir no negócio ou
vender ativos que não as empresas sob seu controle -criptomoedas, por exemplo.
Seja como for, além do capital proprietário, Musk ainda
deve contar com um empréstimo coletivo de até US$ 25,5 bilhões (R$ 126,6 bilhões) junto a
grandes bancos de Wall Street,
liderados pelo Morgan Stanley, que assessorou o bilionário durante as negociações pelo Twitter.
Do montante a ser levantando com os agentes de mercado, cerca de US$ 12,5 bilhões
(R$ 62 bilhões) serão oriundos
de um empréstimo garantido
pela participação detida por
Musk na montadora Tesla. A
fatia do bilionário na fabricante de veículos elétricos é estimada em cerca de US$ 170 bilhões (R$ 844,2 bilhões).

Nota
PREÇO DA GASOLINA SOBE PELA TERCEIRA
SEMANA E ATINGE NOVO RECORDE
O preço da gasolina nos postos brasileiros subiu pela terceira
semana seguida e atingiu novo recorde desde que a ANP
(Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) passou
a divulgar sua pesquisa semanal de preços, em 2004. Segundo
a agência, o preço médio do combustível ficou em R$ 7,270
por litro na semana passada, alta de 0,7% em relação à
semana anterior. O valor é superior ao pico de R$ 7,267
verificado duas semanas após o mega-aumento nas refinarias
promovido pela Petrobras em março. A alta acompanha
escalada da cotação do etanol anidro, que representa 27% da
mistura vendida nos postos. Apenas em abril, o preço do
biocombustível nas usinas de São Paulo subiu 12%, segundo o
Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada),
da Esalq/USP.

A

Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou ontem
um orçamento de R$ 32,1 bilhões para financiar subsídios
cobrados na conta de luz dos
brasileiros. O valor é 34% superior ao vigente em 2021 e pode
representar alta de até 5% na
conta de luz.
A alta na conta dos subsídios
reflete medidas apoiadas pelo
governo, como a prorrogação
dos benefícios à geração distribuída de energia por fontes renováveis, cuja extinção chegou a
ser debatida em 2019 mas foi desautorizada pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL).
Do total orçado, o consumidor vai pagar R$ 30,2 bilhões, alta de 54,3% em relação a 2021.
Pelas contas da Aneel, o valor
previsto representa um impacto
de 4,65% nas tarifas das regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No

Norte no Nordeste, o impacto é
de 2,41%. Na média nacional,
são 3,39%.
Os subsídios são cobrados
por meio de um encargo chamado CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), pago mensalmente pelos consumidores
em sua conta de luz.
Além dos benefícios às renováveis, a CDE banca subsídios a
consumidores de baixa renda e a
geração de energia e sistemas
isolados do norte do país. São
beneficiados ainda a geração de
energia a carvão mineral e investimentos em eletrificação rural.
O subsídio a clientes de baixa
renda deve custar R$ 5,4 bilhões.
É um aumento de 48% em relação ao verificado em 2021, reflexo do incremento de cerca de
700 mil consumidores nessa categoria, com o cadastramento
automático aprovado durante a
pandemia.
Já as despesas com carvão mineral devem custar R$ 898 mi-

lhões. Uma subvenção para pequenas distribuidoras e cooperativas ampliada pelo Congresso
em lei sancionada por Bolsonaro
em janeiro tem gasto estimado
em R$ 494 milhões e investimentos em universalização demandarão outros R$ 1,1 bilhão.
Mas o maior volume de recursos aprovados para 2022 será destinado à compra de combustíveis
para a geração de energia em sistemas isolados, com R$ 11,9 bilhões. Os descontos concedidos
no uso das redes de transmissão e
distribuição, onde se encaixam
os clientes de geração distribuída, terão R$ 11,7 bilhões.
Esses descontos foram prorrogados em 2021, por meio de
projeto de lei que gerou grande
debate no setor e foi aprovado
com apoio do governo. A nova
regra estendeu até 2045 o benefício para usinas protocoladas
até março deste ano, o que gerou uma corrida de investidores
por novos projetos.

Na reunião desta terça, a diretoria da Aneel demonstrou
preocupação com o impacto
dessa mudança nas tarifas. "Algumas dessas fontes não precisam mais de subsídios, como é o
caso da eólica, mas o impacto
desse subsídio ainda é muito
significativo", disse o diretor
Hélvio Guerra.
O diretor Efrain Cruz lembrou
que há cerca de 200 GW (gigawatts) já protocolados para manter o benefício, o que deve pressionar a CDE pelos próximos
anos, mesmo com a promessa do
governo de aportar parte dos recursos da privatização da Eletrobras para reduzir essa conta.
Na avaliação dos diretores da
Aneel, a elevação dos subsídios
pode ter um efeito bola de neve
na conta de luz: as tarifas mais
caras incentivam a migração de
clientes para o mercado livre ou
para a geração distribuída, reduzindo o número de consumidores que rateiam a CDE.

CNC

Índice de confiança do comércio
volta a crescer após dois meses
Após cair em fevereiro e março, o Índice de Confiança do
Empresário do Comércio (Icec)
subiu 2% em abril, alcançando
118 pontos e acumulando, no
quadrimestre, alta de 0,86%.
Apesar do crescimento modesto, o indicador, medido pela
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), apresentou melhor resultado do que o apurado
nos quatro primeiros meses de
2021, quando registrou queda
de 9,24%.
Entre os índices analisados
pela pesquisa, Condições Atuais
do Empresário do Comércio se
destacou positivamente, com
aumento de 4,2%. Segundo a

CNC, o avanço chamou a atenção por se tratar do indicador
que tem registrado a maior insatisfação. O subíndice relativo à
economia contribuiu com maior
peso para o aumento, tendo expandido 6,5%, bem acima de
avaliações quanto ao setor
(3,6%) e à empresa (3,3%).
O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, avalia que a
percepção mais positiva dos comerciantes pode estar relacionada às vendas de Páscoa e Dia
da Mães, além da expectativa
pelo décimo terceiro salário dos
aposentados, o aumento da participação do crédito consignado
de 35% para 40% no endividamento e a entrada na economia

dos recursos advindos do saque
do FGTS.
"Um fator que também é
muito relevante é a percepção
de efeitos decorrentes da dinâmica do mercado de trabalho,
que tem revelado evolução gradual", disse, em nota.
Segundo a CNC, a única queda registrada na composição do
Icec foi no subíndice relativo à
contratação de funcionários, em
Intenções de Investimento, que
apresentou retração de 0,1%. Já
o subíndice referente à empresa
contou com o aumento mais
significativo, de 3,9%, influenciando o crescimento geral do
indicador, de 1,6%.
Para o economista da CNC

CNI

BALANÇO

Confiança do empresário
da indústria cresce
em 19 dos 29 setores
O Índice de Confiança do
Empresário Industrial (Icei) aumentou em 19 dos 29 setores da
indústria em abril na comparação com março de 2022. De
acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Icei
permanece acima de 50 pontos,
mesmo nos dez setores em que
o indicador foi menor que em
março. O Icei foi divulgado nesta terça-feira (26).
Os setores que registraram
maiores altas foram os de produtos de borracha, que passou de
53,7 pontos em março para 59,3
pontos em abril; de limpeza, perfumaria e higiene pessoal (de 53,4
para 58,8 pontos); e de metalurgia (de 53,8 pontos para 58,3).
O gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo,
explica que houve uma recom-

responsável pela pesquisa, Antonio Everton, os resultados
mostram otimismo em relação à
dinâmica de vendas do próximo
mês. "A alta pode estar associada
a ajustes e incrementos que os
empresários podem pretender
realizar nas suas organizações."
Os dados também apontaram maior nível de confiança
entre empresários das micro e
pequenas empresas (2,1%), enquanto os das médias e grandes
não revelaram variação. Já no
recorte por categorias de uso, os
empresários dos segmentos de
bens semiduráveis (5,9%) e duráveis (5,8%) se mostraram bem
mais confiantes do que os de
não duráveis (0,9%).

posição da confiança perdida no
último trimestre, o que pode ser
explicado por uma reavaliação
dos riscos do início do ano. "A
alta no mês foi significativa em
alguns setores, mas não estamos
falando de um otimismo desmedido", disse.
"Possivelmente há uma reavaliação dos riscos e incertezas
trazidos pela nova onda de Covid-19 no início do ano, assim
como pela invasão da Ucrânia
pela Rússia. Isso trouxe algum
alívio para as expectativas em
abril. Mas os problemas na economia, como inflação, juros e
tributação complexa seguem
presentes e impedem que o otimismo deslanche", concluiu.
O índice de confiança dos
empresários apresentou maior
queda nos setores de calçados e

suas partes, que passou de 58,8
pontos em março para 55,1 pontos em abril; produtos de metal exceto máquinas e equipamentos (de 56,5 pontos para 54,3
pontos); e impressão e reprodução de gravações, setor que caiu
de 57,9 pontos para 55,8 pontos.
Segundo o levantamento da
CNI, "mesmo com a queda, esses setores seguem acima e distantes dos 50 pontos e, portanto,
confiantes em suas empresas e
na economia, no momento atual
e nos próximos seis meses".
O índice varia de zero a 100
pontos e valores acima de 50 indicam confiança e abaixo disso
falta de confiança. Foram entrevistadas 2.229 empresas, sendo
887 de pequeno porte, 830 de
médio porte e 512 de grande porte entre os dias 1° e 11 de abril.

Santander
lucra R$ 4 bi
no primeiro
trimestre
O Santander Brasil registrou um lucro líquido de R$
4,005 bilhões no primeiro trimestre de 2022, o que corresponde a um leve crescimento
de 1,3% na comparação com o
mesmo período do ano passado e de 3,2% ante o quarto trimestre. As informações foram
divulgadas pelo banco.
O resultado se deve em
grande medida ao desempenho da carteira de crédito, que
encerrou o mês de março em
R$ 455,1 bilhões, crescimento
de 7,2% em bases anuais, mas
queda de 1,6% em relação ao
último trimestre de 2021.
Os segmentos de pessoas físicas e pequenas e médias empresas se destacaram na comparação com o mesmo intervalo de 2021, com crescimentos de 19% e 12,2%, respectivamente.
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Manhã

Tarde

Noite

11

32º

22º

85%

05:44 18:26

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

CARNAVAL

Nota

Grande Rio é campeã 2022 e
o
leva 1 título de sua história
MATHEUS ROCHA/FOLHAPRESS

O

jejum de 34 anos
chegou ao fim. Com
enredo sobre o orixá
Exú, a Acadêmicos do Grande
Rio se sagrou campeã do carnaval carioca e conquistou o primeiro título de sua história. No
último carnaval, em 2020, a escola chegou muito perto do título, mas perdeu para a Viradouro
nos critérios de desempate.
Dessa vez, porém, não teve
quem parasse a escola de Caxias
e a agremiação se tornou a grande campeã do Carnaval com um
desfile considerado impecável.
Penúltima escola a entrar na
avenida, a Grande Rio veio disposta a celebrar a potência de
Exú e subverter a crença segundo a qual o orixá seria uma figura maligna, visão que é fruto da
intolerância religiosa.
O que se viu na Marquês de
Sapucaí foi um cortejo exuberante e cheio de simbolismo. A
escola surpreendeu já na comissão de frente, que trazia como
destaque o ator Demerson D'alvaro personificando Exú.
Na avenida, o artista se agarrava a um grande globo vermelho -representando a Terra- no

Rio de Janeiro

qual havia quatro oferendas. Ao
chegar ao topo, Exú se deliciava
com os alimentos e gargalhava a
plenos pulmões.
Especialistas e foliões rasgaram elogios à comissão de frente
e à atuação de Demerson, considerada cheia de vigor e energia,
como pede o orixá.
Batizada de "Câmbio, Exu", a
comissão faz referência à Estamira, catadora de lixo que protagonizou um documentário que
leva seu nome. No filme, ela
usava um telefone para se comunicar com Exú e abria as conversas com a frase "Câmbio,
Exú. Fala Majeté". Daí surgiu o
nome do enredo deste ano, intitulado "Fala Majeté! Sete Chaves
de Exú".
A Grande Rio também conseguiu traduzir na avenida todo o
dinamismo de Exú, entidade
que representa a mudança, a comunicação e o movimento. Exú,
portanto, tem muitas faces. Foi
pensando nisso que os carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel
Haddad decidiram colocar na
avenida o orixá com múltiplas
representações.
No sambódromo, havia Exu
Caboclo, Exu Mirim, Exu feito
Santo Antônio, Exu Bossa Nova,

Exu Macunaíma. Embora fossem muitas, essas representações tinham em comum o tom
vibrante e festivo que o Carnaval
e o próprio Exú simbolizam.
Rainha de bateria da Grande
Rio, a atriz Paolla Oliveira encantou o público com fantasia
inspirada na Pombagira, espécie de Exu feminino, entidade
transgressora e insubmissa. Ao
longo da avenida, Paolla se curvava para trás e ria como a Pombagira.
"Exu fala sobre potência, sobre comunicação, sobre tirar os
conceitos que temos sobre determinadas coisas, abrir o coração,
as mentes, para abrir os caminhos em volta", disse a atriz, ainda na concentração. "Tem festa,
tem cultura, mas tem um pouco
de crítica e política também".
Durante boa parte da apuração, a Beija-Flor e a Acadêmicos
do Grande Rio disputaram o título décimo a décimo. Com um
desfile sobre a contribuição de
pessoas negras para a humanidade, a escola foi muito elogiada
por foliões e especialistas. Os
julgadores, porém, deram o título à tricolar de Caxias. Já a São
Clemente, que este ano homenageou o ator Paulo Gustavo, foi

rebaixada para a série ouro.
O desfile da Grande Rio reflete em larga medida o tom do
Carnaval deste ano no Sambódromo, que foi pautado pela temática social. É o caso do Salgueiro, da Beija-Flor e do Paraíso do Tuiuti, que homenagearam as populações negras.
A Mangueira também celebrou figuras negras, com enredo
sobre Cartola, intérprete Jamelão e mestre-sala Delegado, os
três baluartes da verde e rosa.
A Vila Isabel também prestou
homenagem a Martinho da Vila,
principal representante da agremiação. Já a Unidos da Tijuca
fez um belo desfile sobre a lenda
do guaraná, que celebrou os povos indígenas.
A exemplo da Grande Rio, a
Mocidade também deu destaque às religiões de matriz africana, com enredo sobre as peripécias do orixá Oxóssi.
Neste ano, três escolas foram
penalizadas. A Paraíso da Tuiuti
perdeu dois décimos por causa
de atraso no desfile. A Mocidade
perdeu um décimo em razão de
falhas em uma alegoria, já a
Mangueira foi multada em R$ 60
mil por causa de atraso na saído
dos carros.

MORADORES ACUSAM POLICIAL DE
MATAR JOVEM NO JACAREZINHO
Moradores da comunidade do Jacarezinho, na zona norte do
Rio de Janeiro, protestaram na noite desta segunda-feira na
avenida Dom Hélder Câmara após a morte de um jovem de 18
anos. Segundo relatos de testemunhas, Jhonatan Ribeiro de
Almeida, pai de um bebê de quatro meses, foi atingido por
disparo feito por um policial militar. "Deram um tiro no
Jhonatan na minha frente. O moleque não estava com nada.
Eles deram o tiro e saíram correndo", afirmou o ativista Diego
Aguiar, morador da comunidade, em publicação nas redes
sociais. Em uma série de vídeos, também nas redes sociais,
Aguiar aparece chorando e mostra o jovem sendo levado em
uma moto por outros moradores em direção a uma unidade de
saúde do bairro. "Mataram o moleque. Só querem nos matar.
Não aguento mais", ele diz. Na manifestação, um grupo
colocou fogo em entulhos e impediu o trânsito na avenida.
Bombeiros e policiais militares estiveram no local. O fotógrafo
Bruno Itan, que documenta o cotidiano de favelas, registrou
imagens do protesto. Moradores gritavam "assassinos" para
policiais armados e encapuzados. A Delegacia de Homicídios
da Capital investiga o caso, que também será acompanhado
pela Corregedoria da Polícia Militar. "Mais um dos nossos é
executado. Em que momento a favela vai ter a sua vida
respeitada e integrada? Até agora só morte, descaso e
marginalização", afirmou a vereadora Tainá de Paula (PT).
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Ocidente quer guerra
e promete mais ajuda
militar à Ucrânia
Passados mais de dois meses
da invasão russa da Ucrânia, o
Ocidente abandona crescentemente o temor de provocar
uma Terceira Guerra Mundial
com Moscou e dobra a aposta
no fornecimento de armas
ofensivas para Kiev combater as
forças de Vladimir Putin.
Sob ataque duro desde 24 de
fevereiro, os ucranianos já viram a ajuda militar internacional superar, em valores nominais, todo o seu orçamento de
defesa. São cerca de US$ 7 bilhões já anunciados, US$ 3,7 bilhões só dos Estados Unidos,
ante um gasto total por Kiev em
2021 de US$ 4,3 bilhões.
Ontem, 40 países da Otan
(aliança militar ocidental) e
aliados se reuniram na maior
base americana na Europa, em
Ramstein (Alemanha). Ali, o secretário de Defesa Lloyd Austin,
recém-chegado de Kiev, comandou um esforço para aumentar o influxo de blindados,
peças de artilharia e sistemas de
mísseis sofisticados.
Conseguiu, além de promessas já feitas anteriormente por
potências como França e Reino
Unido, uma importante vitória
política: a Alemanha anunciou
que fornecerá blindados com
canhões antiaéreos Gepard
usados para Kiev. O número
não foi especificado, mas marca
uma mudança fundamental.
País mais associado à dependência europeia de gás e petróleo da Rússia, a Alemanha vinha
resistindo à entrega de material
mais pesado para a defesa contra os russos. Já havia rompido
uma barreira ao anunciar um
plano de seu próprio rearmamento, triplicando o orçamento
militar deste ano.
Segundo o governo do premiê Olaf Scholz, há quase US$ 2
bilhões reservados para ajuda a
Kiev, e o número pode ter um
acréscimo de US$ 1,5 bilhão se
for aprovada a venda de cem
obuseiros PzH-2000, da fabricante KMW.
O Gepard, usado em países
como o Brasil, é usado para proteger colunas de blindados de
ataques aéreos com canhões.
Algo obsoleto, pode ser bastante eficaz contra aviões de ataque
de baixa altitude russos, como
os Su-25 amplamente usados
na Ucrânia.
Na segunda, após a visita de
Austin e do secretário de Estado, Antony Blinken, ao presidente Volodimir Zelenski, os
EUA já haviam anunciado mais
um pacote de ajuda militar, de
US$ 713 milhões em 90 obuseiros, munição, radares e drones
suicidas de ataque.
Com isso, Washington se fixou como o maior provedor daquilo que o chanceler russo,
Serguei Lavrov, chamou de
"guerra por procuração" do Ocidente contra a Rússia na Ucrânia. São US$ 3,7 bilhões anunciados desde o começo da guerra, quase todo o orçamento militar de Kiev em 2021, aferido
pelo Instituto Internacional de
Estudos Estratégicos (Londres).
Os valores chegam e podem
superar os US$ 7 bilhões, embora as contas sejam obscuras
porque não há dados centralizados e existe o risco de sobreposição. A ajuda do fundo espe-

cial da União Europeia, de US$
1,6 bilhão, pode incluir algo da
contribuição alemã.
Até aqui, segundo o Instituto
da Economia Mundial de Kiel
(Alemanha), 31 países deram
ajuda à Ucrânia, a maioria militar. O temor é maior nos países
da franja leste da Otan, que se
veem como próxima etapa caso
Putin vença na Ucrânia: a Polônia não dá valores, mas se comprometeu a repassar cem tanques T-72 de origem soviética
para Kiev, enquanto a minúscula república báltica da Estônia
forneceu o equivalente a 0,8%
de seu PIB em ajuda militar.
Sistemas antitanque e antiaéreos portáteis ocidentais foram vitais para que a Ucrânia
resistisse à confusa fase inicial
da guerra russa, com várias
frentes consecutivas de ataque
e pouca concentração de forças.
Os britânicos, por exemplo, deram 5.400 mísseis NLAW para
ataque a blindados.
Isso mudou agora, com a
ação focada no leste e no sul do
país na chamada batalha do
Donbass, e por isso há uma corrida por material adequado para guerra de movimento em larga escala, como artilharia, blindados e drones de ataque.
A questão aeronáutica segue, contudo, sendo um tabu. A
Otan nunca aceitou tentar impor uma zona de exclusão aérea
sobre a Ucrânia, e os EUA vetaram a transferência de 28 caças
MiG-29 da Polônia para Kiev,
que opera o modelo.
Por outro lado, na semana
passada o porta-voz do Pentágono, John Kirby, sugeriu que o
Ocidente havia fornecido aviões
aos ucranianos, só para depois
se retratar e dizer que eram apenas peças de reposição. Nas
contas oficiais de Moscou, o dano à Força Aérea de Kiev é grande, ainda que não total como
seria esperado após dois meses
de ação.
O Ministério da Defesa russo
disse nesta terça que derrubou
até aqui 141 aeronaves tripuladas do rival, que tinha antes da
guerra 124 aviões de combate e
cerca de 120 helicópteros. Moscou diz ter destruído 269 sistemas antiaéreos, mas não especifica quantos são de longo alcance, como os S-300 soviéticos
usados pelos ucranianos.
A Eslováquia, membro da
Otan, chegou a transferir sistemas do tipo para Kiev, mas os
russos dizem tê-los destruído.
Moscou já afirmou que essas
armas são alvos legítimos, mas
não arriscaram atacar comboios ainda, preferindo bombardear depósitos em que elas
são colocadas antes de ir a
campo.
Desde o início da guerra, Putin ameaçou quem apoiasse a
Ucrânia com nada menos do
que o uso de armas nucleares.
Reiteradamente, saca essa carta, como no teste de um novo
míssil intercontinental na semana passada.
Deu certo no começo, com o
próprio presidente Joe Biden dizendo que não se envolveria diretamente, sob pena de iniciar a
Terceira Guerra Mundial citada
na segunda novamente pelo
chanceler Lavrov como "um risco muito sério".

Silveira debocha do STF e
aparece sem tornozeleira
RAQUEL LOPES E DANIELLE
BRANT/FOLHAPRESS

C

inco dias após o presidente Jair Bolsonaro
(PL) conceder indulto
ao deputado Daniel Silveira
(PTB-RJ), ele apareceu na Câmara dos Deputados sem usar a
tornozeleira eletrônica, ontem.
"Eu nem era para ter usado.
Estou sem ela", disse o deputado
bolsonarista.
A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou ao STF (Supremo Tribunal Federal), que o
parlamentar 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 usa mantêlo carregado.
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 na semana passada
levou Silveira à condenação de 8
anos e 9 meses, mais multa, cassação do mandato e suspensão
de direitos políticos.
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.
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
análises de especialistas.
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.
No dia 31, o parlamentar cedeu, após Moraes estabelecer
multa diária de R$ 15 mil caso
continuasse a se negar a receber
o equipamento de monitoramento. Horas antes, Silveira foi
ao Palácio do Planalto para participar da cerimônia da troca de
ministro.

Moraes diz que indulto de Bolsonaro
não afasta inelegibilidade de Silveira
MARCELO ROCHA E MATHEUS
TEIXEIRA/FOLHAPRESS
O ministro Alexandre de Moraes (foto) afirma que o indulto
da graça concedido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao deputado Daniel SiIveira (PTB-RJ)
não afasta a inelegibilidade decorrente de condenação imposta ao parlamentar pelo STF (Supremo Tribunal Federal).
Datada desta terça-feira, essa

é a primeira manifestação do
magistrado nos autos da ação
penal desde o julgamento do
deputado bolsonarista na quarta-feira passada. Silveira foi
condenado a oito anos e nove
meses de prisão por ataques
verbais e ameaças a ministros
da corte.
Moraes diz que é tema "pacificado" no TSE (Tribunal Superior Eleitoral): "O indulto presidencial não equivale à reabilita-

ROVENA ROSA/ABRASIL

ção para afastar a inelegibilidade decorrente de condenação

criminal, o qual atinge apenas
os efeitos primários da condenação -a pena, sendo mantidos
os efeitos secundários".
Uma das etapas do processo
eleitoral, a de registro de candidaturas, envolve a análise de
eventuais impedimentos dos
postulantes a cargos eletivos.
Condenação criminal por decisão colegiada é um desses empecilhos. A análise compete à Justiça Eleitoral a partir de agosto.

ENTREVISTA

Lula justifica silêncio sobre indulto
e afirma que Bolsonaro foi estúpido
VICTORIA AZEVEDO E
CATIA SEABRA/FOLHAPRESS
O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) justificou o
seu silêncio diante do indulto
concedido por Jair Bolsonaro
(PL) ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal), e afirmou
que o presidente foi "estúpido" e
"medíocre".
"O Bolsonaro foi estúpido
quando fez essa decisão que ele

tomou, essa graça que ele fez.
Ele acha que é uma graça mesmo, não no sentido jurídico, mas
do ponto de vista de sorrir. Ele
foi medíocre", afirmou Lula em
encontro com jornalistas ontem.
"Essa é uma discussão que eu
nem comentei nada, porque tudo o que ele queria, aconteceu.
Ele abafou o carnaval. Fez isso
na quinta-feira e isso ficou no
noticiário na sexta, no sábado,
no domingo e na segunda. Tudo
o que ele quer é que ele perma-

neça no noticiário, o que aconteceu", continuou o petista.
"Ele tem o direito de fazer o indulto. A Suprema Corte tinha
condenado o cidadão a nove
anos de cadeia porque ele desrespeitou a instituição, ofendeu,
xingou. Não sei se está certo também porque não sou advogado.
Mas se ele desrespeitou e fez o
indulto quem é que vai julgar? A
própria Suprema Corte. E o que
aconteceu? Ele transformou isso
num fato político", disse ainda.

Como a Folha de S.Paulo
mostrou, o silêncio de Lula sobre
o assunto parte da avaliação do
próprio ex-presidente e de aliados de que é preciso não cair na
agenda imposta pelo presidente.
Ainda de acordo com eles, essa seria uma armadilha de Bolsonaro na tentativa de ditar a
pauta das eleições presidenciais
de outubro, desviando-se de
problemas como a fome, a inflação, o preço dos combustíveis e
o desemprego no Brasil.

CORONAVÍRUS

Brasil tem 164 mortes por Covid em
24h e se aproxima de 663 mil óbitos
O Brasil registrou 164 mortes
por Covid e 21.102 casos da
doença nesta terça-feira. O país,
com isso, chega a 662.941 vidas
perdidas e a 30.374.694 pessoas
infectadas pelo Sars-CoV-2, desde o início da pandemia.
As médias móveis de mortes
e casos continuam em queda
em relação aos dados de duas
semanas atrás. Agora, a média

de óbitos é de 96 por dia, redução de 27%, e a de infecções é de
13.596 por dia, queda de 33%.
Em relação à vacinação, o
Brasil registrou 521.900 doses de
vacinas contra Covid-19 ontem.
De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde, foram
38.335 primeiras doses e 122.588
segundas doses. Também foram
registradas 10.764 doses únicas

e 350.213 doses de reforço.
Ao todo, 177.079.590 pessoas
receberam pelo menos a primeira
dose de uma vacina contra a Covid no Brasil –158.896.422 delas já
receberam a segunda dose do
imunizante. Somadas as doses
únicas da vacina da Janssen contra a Covid, já são 163.663.678 pessoas com as duas doses ou com
uma dose da vacina da Janssen.

Assim, o país já tem 82,43%
da população com a 1ª dose e
76,18% dos brasileiros com as
duas doses ou com uma dose da
vacina da Janssen.
Até o momento, 85.362.007
pessoas já tomaram dose de reforço, o que representa 39,73%
da população brasileira. Outros
1.318.126 tomaram a quarta dose da vacina.

Nota
SENADO APROVA MP QUE AMPLIA ACESSO AO
PROUNI PARA ALUNOS DE ESCOLAS PRIVADAS
O Senado aprovou ontem a medida provisória que altera as
regras de acesso ao ProUni (Programa Universidade para Todos),
beneficiando estudantes que concluíram ensino médio em escolas
particulares e sem bolsas de estudo. A proposta foi aprovada de
maneira simbólica pelos senadores, que promoveram alterações
em relação ao texto que havia sido aprovado pela Câmara dos
Deputados. Por isso, vai precisar passar por nova votação pelos
deputados federais, antes de seguir para a sanção do presidente
Jair Bolsonaro (PL). A medida provisória perde a sua vigência no

dia 16 de maio. O ProUni tornou-se um dos principais
mecanismos de acesso para alunos carentes no ensino superior,
ao oferecer bolsas de estudo integrais ou parciais em instituições
privadas. A contrapartida para as universidades é isenção
tributária. O programa, idealizado no governo do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, previa originalmente que teriam acesso
aos benefícios alunos egressos de escolas públicas ou que tenham
estudado em escolas particulares com bolsa integral.
A medida provisória alterou essa regra, ao permitir que sejam
beneficiados também estudantes que cursaram parcialmente o
ensino médio em escolas particulares ou mesmo integralmente
nessas instituições privadas, mesmo sem bolsas.

