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Pacheco e
Lira defendem
processo
eleitoral
A cúpula do Congresso saiu
ontem em defesa do processo
eleitoral brasileiro e rebateu
questionamentos à legitimidade das eleições, em meio a uma
nova ofensiva do presidente
Jair Bolsonaro (PL) contra as
urnas eletrônicas. O primeiro a
se manifestar foi o presidente
do Senado, Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), pela manhã. Em rede social, o senador reiterou a
confiança na normalidade do
processo eleitoral. "A Justiça
Eleitoral é eficiente e as urnas
eletrônicas confiáveis", escreveu. "Ainda assim, o TSE está
empenhado em dar toda transparência ao processo desde
agora, inclusive com a participação do Senado", complementou. "Não tem cabimento
levantar qualquer dúvida sobre
as eleições no Brasil. O Congresso Nacional é o guardião da
democracia." À tarde foi a vez
de o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), usar as redes
para tentar dissipar desconfianças em torno das eleições
no país. "O processo eleitoral
brasileiro é uma referência.
Pensar diferente é colocar em
dúvida a legitimidade de todos
nós, eleitos, em todas as esferas", escreveu. "Vamos seguir –
sem tensionamentos– para as
eleições livres e transparentes."
As declarações ocorrem em
meio a nova tensão envolvendo
o tema gerada após o ministro
do STF Luís Roberto Barroso dizer que as Forças Armadas têm
sido "orientadas" a atacar o sistema eleitoral. PÁGINA 11
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CAGED

Brasil cria 136 mil vagas de
emprego formal em março
O país registrou a criação líquida de 136 mil empregos com carteira assinada em março. Apesar do saldo positivo, os dados continuam
registrando desaceleração em relação ao crescimento do ano passado e queda na média salarial dos contratados. Os dados foram divulgados por meio do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), apresentado ontem pelo Ministério do Trabalho e Previ-

dência. O saldo do mês resulta de 1,95 milhão de contratações e 1,81
milhão de desligamentos. Em janeiro, o resultado já havia sido 38%
menor do que um ano antes. Em fevereiro, a queda foi de 17%. Para o
ministério, a desaceleração em 2022 é natural após um 2021 de recuperação da economia. O Ministério do Trabalho e Previdência afirma
que os dados neste ano tendem a estar mais alinhados. PÁGINA 2

DECRETOS
MARCELO CAMARGO/ABRASIL

STF impõe derrota ao governo
Bolsonaro na área ambiental
O STF (Supremo Tribunal Federal) derrubou ontem três decretos do
presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto) que promoveram mudanças no
funcionamento de conselhos ambientais, entre eles o que excluiu a participação da sociedade civil de fundo ligado à Amazônia. Os ministros
também declararam a inconstitucionalidade de alteração em lei, feita pelo governo por meio de medida provisória, que permitiu a concessão automática, sem análise por servidores, de alvarás e licenças para empresas

enquadradas em atividade de grau de risco ambiental médio. As decisões
foram tomadas a partir de ações enviadas ao Supremo por partidos de
oposição para questionar uma série de atos da gestão Bolsonaro. Há pontos ainda pendentes de julgamento. O pacote de processos é chamado de
"pauta verde". Com o resultado ainda parcial, a corte reverte dispositivos
legais apontados pelos adversários do Palácio do Planalto como desmonte de políticas públicas, em especial relacionadas à Amazônia. PÁGINA 11
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Julgamento
de Flordelis
e adiado
para junho

Contas do governo têm rombo de R$ 6,3 bi

PÁGINA 10

As contas do governo central -que incluem o Tesouro Nacional, a
Previdência e o Banco Central- tiveram um resultado negativo de R$ 6,3
bilhões no mês de março, informou o Tesouro Nacional ontem. O resultado demonstra que o governo gastou mais do que arrecadou no
mês passado. Foi o pior dado para março desde 2020, já descontado o
efeito da inflação. Apesar do déficit no mês, as contas públicas ficaram
no azul no primeiro trimestre do ano, com um saldo positivo de R$ 49,6
bilhões, graças a um superávit expressivo no mês de janeiro. Para o Te-

souro, o resultado dos primeiros três meses é indicativo de que o saldo
das contas em 2022 pode ficar melhor do que o projetado no relatório
de avaliação do Orçamento do primeiro bimestre. Em março, o Ministério da Economia anunciou uma estimativa de rombo de R$ 66,9 bilhões nas contas este ano -resultado melhor do que o autorizado na
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que permite um déficit de até
R$ 170,5 bilhões. O Tesouro aponta como evidências desse melhor desempenho um crescimento mais expressivo na receita líquida. PÁGINA 2

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: 0,52% / 109.918,97 / 569,60 / Volume: 26.997.598.970 / Quantidade: 3.442.576
Maiores Altas

EMBRAER ON NM
CIELO ON NM

Maiores Baixas
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Fechamento
% Oscil. Dow Jones

%
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14.36

+6.53 +0.88

MARFRIG ON NM

18.97

−2.27

−0.44

VALE ON NM

84.20

+2.47

+2.03

NASDAQ Composite

3.61

+4.94 +0.17

GRUPO SOMA ON NM

12.40

−2.36

−0.30

PETROBRAS PN N2

30.26

+0.67

+0.20

Euro STOXX 50

3.770,44 +1,19

15.53

−2.27

−0.36

BRADESCO PN EB N1

18.22

−0.92

−0.17

CAC 40

6.508,14 +0,98

9.18

−1.82

−0.17

PETRORIO ON NM

26.28

+2.70

+0.69

FTSE 100

7.509,19 +1,13

15.21

−1.93

−0.30

ITAUUNIBANCOPN N1

24.30

−0.82

−0.20

DAX 30

13.979,84 +1,35

7.64

+4.23 +0.31

ASSAI ON NM

GOL PN N2

15.22

+3.61 +0.53

HAPVIDA ON NM

USIMINAS PNA N1

12.28

+4.07 +0.48

FLEURY ON NM

LOCAWEB ON NM

Mais Negociadas

33.916,39 +1,85
12.871,527 +3,06

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(16/3)
Poupança 3
(29/4)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
1,74% (mar.)
R$ 3,7053 IPCA
1,62% (mar.)
CDI
11,75% 0,79
até o dia 28/abr
OURO
0,56% BM&F/grama
R$ 298,00
EURO Comercial
Venda: 5,1924
0,0436% Compra: 5,1918

EURO turismo
Compra: 5,2323
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,0104
DÓLAR comercial
Compra: 4,9408
DÓLAR turismo
Compra: 4,9608

Venda: 5,4123
Venda: 5,0110
Venda: 4,9414
Venda: 5,1408
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MERCADOS

Dólar cai para R$ 4,94;
Bovespa fecha em alta
pelo 2o dia consecutivo

Brasil cria 136 mil vagas de
emprego formal em março

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

Em mais um dia de volatilidade, o dólar caiu depois de
ultrapassar a barreira de R$ 5
durante a manhã. A Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa) subiu pela segunda vez
consecutiva, impulsionada
pela recuperação do mercado
norte-americano e pela amenização do lockdown em regiões da China.
O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 4,94, com
queda de R$ 0,027 (-0,55%). A
cotação iniciou o dia em alta,
chegando a R$ 5,04 na máxima do dia, por volta das 12h.
Durante a tarde, a moeda inverteu o movimento, à medida
que investidores aproveitaram
o preço alto para vender a divisa e que o mercado externo
melhorou.
Com o desempenho de ontem, o dólar comercial acumula alta de 3,75%. Em 2022, a
moeda norte-americana cai
11,41%.
No mercado de ações, o dia
também foi marcado pela recuperação. O Índice Bovespa
(Bovespa), fechou aos 109.919
pontos, com alta de 0,52%. O
indicador chegou a cair durante a manhã, mas operou
em terreno positivo durante a
tarde.
Ações de mineradoras e de

siderúrgicas puxaram a alta no
Ibovespa, à medida que a
amenização de medidas de
lockdown na principal região
produtora de aço da China indica a possibilidade de que a
pior fase da expansão da covid-19 no país asiático está
chegando ao fim. Isso elevou a
cotação das commodities
(bens primários com cotação
internacional) em todo o planeta, beneficiando países exportadores de minérios, como
o Brasil.
Em relação ao mercado
norte-americano, as apostas
de que os Estados Unidos podem apertar o ritmo de aumento de juros arrefeceram
após a divulgação de que o
Produto Interno Bruto (PIB)
dos Estados Unidos caiu 1,4%
no primeiro trimestre deste
ano. Isso estimulou a recuperação das bolsas norte-americanas, criando um efeito positivo que se estendeu pelos
mercados internacionais.
O índice Dow Jones, das
empresas industriais, subiu
1,85%. O S&P 500, das 500
maiores empresas, valorizouse 2,47%. O Nasdaq, índice das
empresas de tecnologia, saltou 3,06%. Além do PIB norteamericano, parte dos investidores voltou a comprar ações,
que ficaram baratas após as
quedas dos últimos dias.

FEVEREIRO

Juros do rotativo do
cartão sobem chegam
a 355% ao ano
O juro médio total cobrado
pelos bancos no rotativo do
cartão de crédito chegou a
355,2% ao ano em fevereiro,
divulgou ontem o Banco Central. O número representa um
aumento de 8,9 pontos percentuais em relação a janeiro,
e é 28,2 pontos percentuais
maior do que no mesmo mês
em 2021.
No caso do parcelado, ainda dentro de cartão de crédito, o juro passou de 172,5%
para 174,3% ao ano entre janeiro e fevereiro. Em fevereiro
do ano passado, a taxa era de
167,1%.
Considerando o juro total
do cartão de crédito, que leva
em conta operações do rotativo e do parcelado, a taxa passou de 67,3% para 73,2% na
comparação entre janeiro e fevereiro. No mesmo mês do ano
passado, era de 63,2%.
A nota com estatísticas de
juros e crédito foi apresentada
pela autoridade monetária
com aproximadamente um
mês de atraso. A divulgação de
indicadores pelo BC tem sido
comprometida pela mobilização de servidores que pressionam o governo por reajustes
salariais.
O rotativo do cartão, juntamente com o cheque especial,
é uma modalidade de crédito
emergencial, muito acessada
em momentos de dificuldades.
Em abril de 2017, começou
a valer a regra que obriga os
bancos a transferir, após um
mês, a dívida do rotativo do
cartão de crédito para o parcelado, a juros mais baixos. A in-

tenção do governo era permitir
que a taxa de juros para o rotativo do cartão de crédito recuasse, já que o risco de inadimplência, em tese, cai com a
migração para o parcelado.
A inadimplência continuou
estável, em 2,5%, informou o
Banco Central, um aumento
de três pontos percentuais na
comparação com o mesmo
mês em 2021.
CHEQUE ESPECIAL
Entre as principais linhas
de crédito livre para a pessoa
física, destaque para o cheque
especial, cuja taxa passou de
125,7% ao ano para 132,6% ao
ano de janeiro para fevereiro.
No crédito pessoal, a taxa
passou de 23,1% para 22,9%
ao ano.
Desde 2018, os bancos estão
oferecendo um parcelamento
para dívidas no cheque especial. A opção vale para débitos
superiores a R$ 200. Em janeiro de 2020, o BC passou a aplicar uma limitação dos juros do
cheque especial, em 8% ao
mês (151,82% ao ano).
Além da limitação do juro,
os dados atuais refletem uma
revisão realizada na série histórica do BC. Os números passaram a considerar o fato de
alguns bancos cobrarem juro
no cheque especial apenas
após dez dias de atraso no pagamento da fatura. Antes, era
considerado todo o período
de atraso. Esta mudança fez
com que o nível do juro no
cheque especial, na nova série
histórica, fosse menor em
anos anteriores.

O

país registrou a criação líquida de 136
mil empregos com
carteira assinada em março.
Apesar do saldo positivo, os dados continuam registrando desaceleração em relação ao crescimento do ano passado e queda na média salarial dos contratados.
Os dados foram divulgados
por meio do Caged (Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados), apresentado ontem
pelo Ministério do Trabalho e
Previdência. O saldo do mês resulta de 1,95 milhão de contratações e 1,81 milhão de desliga-

mentos.
Em janeiro, o resultado já havia sido 38% menor do que um
ano antes. Em fevereiro, a queda
foi de 17%. Para o ministério, a
desaceleração em 2022 é natural
após um 2021 de recuperação
da economia.
O Ministério do Trabalho e
Previdência afirma que os dados
neste ano tendem a estar mais
alinhados com o desempenho
da atividade, em vez de estarem
sob o efeito da retomada de
2021. O mercado espera que o
país cresça 0,65% neste ano, de
acordo com o mais recente boletim Focus, que traz estimativas
de analistas compiladas pelo
Banco Central.

O setor de serviços mais uma
vez liderou a abertura de vagas
(111,5 mil), embora mostre um
ritmo menor do que em meses
anteriores (em fevereiro, por
exemplo, o saldo havia ficado
positivo em mais de 200 mil). O
destaque ficou a seção de transporte, armazenagem e correio
(com 16,2 mil postos criados).
Em seguida na lista de maiores geradores de emprego, ficaram construção (25 mil vagas
criadas), indústria (15,2 mil) e
construção (apenas 352 postos).
Já a agropecuária teve desempenho negativo e cortou 15,9 mil
postos de trabalho.
Nem todas as regiões tiveram
resultado positivo neste mês.

Houve criação de vagas no Sudeste (com abertura de 75,8 mil
postos), no Sul (33,6 mil), no
Centro-Oeste (20,2 mil) e no
Norte (9,3 mil). Já o Nordeste fechou 4,9 mil postos de trabalho.
A criação de vagas contrasta
com salários de admissão voltando a cair -retomando uma trajetória de quedas consecutivas registradas ao longo de 2021 (após
um crescimento em janeiro).
A remuneração média para
quem foi contratado em março
foi de R$ 1.872,07, queda real de
7,2% em relação a um ano antes.
Segundo os técnicos, a menor
remuneração é tradicionalmente observada em momentos de
retomada do emprego.

TESOURO

Contas do governo têm rombo
de R$ 6,3 bilhões em março
IDIANA TOMAZELLI/FOLHAPRESS
As contas do governo central
-que incluem o Tesouro Nacional, a Previdência e o Banco
Central- tiveram um resultado
negativo de R$ 6,3 bilhões no
mês de março, informou o Tesouro Nacional ontem.
O resultado demonstra que o
governo gastou mais do que arrecadou no mês passado. Foi o
pior dado para março desde
2020, já descontado o efeito da
inflação.
Apesar do déficit no mês, as

contas públicas ficaram no azul
no primeiro trimestre do ano,
com um saldo positivo de R$ 49,6
bilhões, graças a um superávit
expressivo no mês de janeiro.
Para o Tesouro, o resultado
dos primeiros três meses é indicativo de que o saldo das contas
em 2022 pode ficar melhor do
que o projetado no relatório de
avaliação do Orçamento do primeiro bimestre.
Em março, o Ministério da
Economia anunciou uma estimativa de rombo de R$ 66,9 bilhões nas contas este ano -resul-

tado melhor do que o autorizado na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que permite um
déficit de até R$ 170,5 bilhões.
"Os resultados apurados no
primeiro trimestre do ano sugerem que o balanço primário do
governo central poderá ser superior ao projetado no relatório", diz o órgão.
O Tesouro aponta como evidências desse melhor desempenho um crescimento mais expressivo na receita líquida, que
teve alta nominal de 18,8% em
março ante igual mês de 2021. A

previsão oficial é mais conservadora, com um avanço de 6,8%.
Do lado das despesas, houve
um crescimento de 26,3% em
termos nominais (ou de 13,5%
quando descontado o efeito da
inflação) no mês, mas o Tesouro
ressalta que a continuidade desse movimento é limitada pelo
teto de gastos -âncora fiscal do
governo que limita o avanço das
despesas à variação da inflação.
A redução no rombo fiscal
tem sido destacada por integrantes da equipe econômica como
sinal de melhora nas contas.

CRIME

Luiza Trajano, da Magalu, critica
venda de produtos falsificados
A empresária Luiza Trajano,
presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, criticou ontem a venda de
produtos falsificados e apontou que a medida colabora para a perda de empregos formais
no país.
A declaração da empresária
foi concedida ao site Poder360
após a participação de Trajano
no seminário "Negócios digitais
x Ilegalidade: o Brasil que queremos", realizado pelo site em parceria com o IDV (Instituto para o
Desenvolvimento do Varejo).

"Quando a gente ouve falar
de mercado legal, acha que é só
os grandes que vão ser beneficiados, mas não é. O pequeno e
microempresário também vive
dos empregos das pessoas, também vive do seu emprego. A
medida que um site vende um
produto totalmente falsificado
com 10% do preço do outro, no
primeiro momento, a gente fala
'puxa, estou pagando mais barato', primeiro que ele é falsificado e segundo que ele tirou o
emprego de uma população
que precisa de emprego. Então,

prejudica profundamente o
próprio emprego das pessoas",
disse.
Como exemplo dos danos
trazidos pelo comércio de produtos falsificados, Trajano citou
a cidade que nasceu, Franca, no
interior de São Paulo, conhecida pela fabricação de sapatos.
A presidente do Conselho do
Magalu ainda comentou dos
danos que alguns itens falsificados podem trazer à saúde,
como no caso de bebidas falsificadas.
"Além do que nos vimos

aqui, tem produto que está prejudicando a saúde das pessoas é
um perda total. É toda cadeia
prejudicada, e toda a população
é prejudicada", concluiu.
Trajano também declarou
que pretende colaborar para a
criação de MP (Medida Provisória) para combater a ilegalidade
no comércio brasileiro. Ela
apontou como necessário a
existência de "nota fiscal independente do valor" dos itens
vendidos no país e "aumentar o
nível de consciência de educação da população".

ALIANÇA BIKE

Venda de bicicletas elétricas bate recorde em 2021
As vendas de bicicletas elétricas, também chamadas de e-bikes, bateram recorde em 2021,
com crescimento de 27,3%. Foram
40.891 unidades vendidas, segundo a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike).
Quanto ao faturamento, foram
R$ 289,3 milhões obtidos com as
vendas, número 52,2% maior do
que em 2020. Além da alta nas
vendas, os preços de venda de cada bicicleta aumentaram 20%.
A explicação dos preços mais
elevados se deve ao aumento do

dólar frente ao real, aumento do
preço do frete marítimo e a procura de consumidores por bikes de
maior valor.
Os dados foram obtidos a partir
de monitoramento de associados
da Aliança Bike, junto de informações da Receita Federal e Associação Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares.
O sucesso desse tipo de transporte também pode ser explicado
pelo preço médio da gasolina, em
alta histórica. Além disso, bicicle-

tas elétricas exigem menor esforço
físico do condutor do que as convencionais.
As perspectivas de crescimento
para este ano são boas, de 22% em
um cenário conservador e 50% em
um cenário otimista, podendo
chegar, portanto, a mais de 61 mil
unidades vendidas. A associação
ainda aponta para fatos que podem ajudar a impulsionar as vendas, como foi o caso da retirada
das bikes elétricas da cobrança do
ICMS em São Paulo. Indo para o
cenário nacional, o Ministério da

Economia zerou o imposto de importação para motores de bicicletas elétricas e a decisão ainda será
comunicada aos demais países do
Mercosul, que terão até 90 dias para se manifestar e levar a medida
para frente. Após esse período, a
redução tarifária terá validade de
um ano com possibilidade de
prorrogação por mais um ano.
A Aliança Bike disse ainda que
os impostos relacionados às e-bikes alcançam 85% do custo - número 10% acima das bicicletas
convencionais.
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OUTONO: Aumento de nuvens ao longo do dia.
Manhã
À noite, pancadas de chuva.

CRIME
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Noite
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EM FAMÍLIA

Julgamento de Flordelis fica para junho
CRISTINA INDIO
DO BRASIL/ABRASIL

O

júri popular da ex-deputada federal Flordelis e de mais quatro
réus acusados de envolvimento
na morte do pastor Anderson do
Carmo, marcado para o dia 9 de
maio, foi adiado para 6 de junho, às 9 horas.
A mudança foi determinada
pela juíza Nearis dos Santos
Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, que considerou
que não havia tempo hábil para
a juntada de todos os laudos exigidos pelas defesas dos réus até
a data prevista para maio.
Além da ex-parlamentar, serão julgados sua filha biológica

Simone dos Santos Rodrigues, a
neta Rayane dos Santos Oliveira e
os filhos afetivos André Luiz de
Oliveira e Marzy Teixeira da Silva.
O pastor, que era marido de
Flordelis, foi morto a tiros no dia
16 de junho de 2019, na residência
da família, em Pendotiba, Niterói,
na Região Metropolitana do Rio.
RÉUS
Na sessão de julgamento, que
começou no dia 12 de abril e terminou na manhã do dia seguinte,
o Tribunal do Júri de Niterói condenou quatro réus. O filho biológico de Flordelis, Adriano dos
Santos Rodrigues, recebeu pena
de quatro anos, seis meses e 20
dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto por uso de

documento ideologicamente falso e associação criminosa armada; o ex-PM Marcos Siqueira Costa, foi condenado a cinco anos e
20 dias de reclusão, em regime
inicialmente fechado; e sua esposa Andrea Santos Maia recebeu
pena de quatro anos, três meses e
dez dias de reclusão, em regime
inicialmente semiaberto.
O filho afetivo Carlos Ubiraci
Francisco da Silva foi condenado
pelo crime de associação criminosa armada a dois anos, dois
meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicialmente semiaberto.
Em outra sessão, realizada em
novembro de 2021, o Tribunal do
Júri de Niterói condenou o filho
biológico da ex-deputada federal
Flordelis, Flávio dos Santos Rodri-

gues, a 33 anos 2 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicialmente fechado, por homicídio triplamente qualificado consumado, porte ilegal de arma de fogo,
uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada. Flávio foi denunciado
como autor dos disparos de arma
de fogo que provocaram a morte
do pastor Anderson.
Ainda na mesma sessão de julgamento, o filho adotivo da ex-deputada, Lucas Cezar dos Santos
de Souza, foi condenado a nove
anos de prisão, em regime inicialmente fechado, por homicídio triplamente qualificado. Lucas foi
acusado de ter sido o responsável
por adquirir a arma usada no assassinato do pastor.
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STF impõe derrota ao governo
Bolsonaro na área ambiental
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

O

STF (Supremo Tribunal Federal) derrubou
ontem três decretos
do presidente Jair Bolsonaro (PL)
que promoveram mudanças no
funcionamento de conselhos
ambientais, entre eles o que excluiu a participação da sociedade
civil de fundo ligado à Amazônia.
Os ministros também declararam a inconstitucionalidade
de alteração em lei, feita pelo
governo por meio de medida
provisória, que permitiu a concessão automática, sem análise
por servidores, de alvarás e licenças para empresas enquadradas em atividade de grau de
risco ambiental médio.
As decisões foram tomadas a
partir de ações enviadas ao Supremo por partidos de oposição
para questionar uma série de
atos da gestão Bolsonaro. Há
pontos ainda pendentes de julgamento. O pacote de processos
é chamado de "pauta verde".
Com o resultado ainda parcial, a corte reverte dispositivos
legais apontados pelos adversários do Palácio do Planalto como desmonte de políticas públicas, em especial relacionadas à
Amazônia.
Após formar maioria na quarta-feira, restava o voto do presidente do tribunal, Luiz Fux, na
questão dos conselhos ambien-

MENINA

tais. O ministro se alinhou ao
entendimento prevalente, segundo o qual mudanças patrocinadas pelo Executivo representaram retrocesso para o setor.
Além de Fux, votaram pela inconstitucionalidade dos decretos Cármen Lúcia (relatora), Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, Luís
Roberto Barroso, Dias Toffoli e
Gilmar Mendes. André Mendonça e Rosa Weber acompanharam
parcialmente a colega. Kassio
Nunes Marques foi contra.
Entre os atos do Executivo
derrubados pelo Supremo está o
decreto que tirou representantes
da sociedade civil do conselho
deliberativo do FNMA (Fundo
Nacional do Meio Ambiente).
Um outro havia revogado a
participação de governadores
no Conselho Nacional da Amazônia Legal e ainda um terceiro,
que extinguira o Comitê Orientador do Fundo Amazônia.
A ação foi proposta pela Rede
Sustentabilidade. Inicialmente,
o partido questionou a validade
do decreto de 2020 de Bolsonaro
e de Ricardo Salles, então ministro do Meio Ambiente, relacionado ao FNMA. Depois, a legenda adicionou ao pedido. Os três
casos foram analisados em conjunto.
Em relação ao fundo, após o
ato presidencial, o conselho
passou a ser formado apenas

por integrantes de órgãos do governo federal, como os ministérios do Meio Ambiente, Casa Civil e Economia.
O FNMA tem a missão de colaborar, na condição de agente
financiador, com a implantação
da Política Nacional do Meio
Ambiente. Ele foi criado por lei
de 1989.
De acordo com a Rede, "o caráter democrático participativo
do Conselho Deliberativo do
FNMA foi completamente extinto, sendo que o órgão está sob
risco de perder sua razão de ser".
O partido disse que, em política ambiental, a Constituição
prega a necessidade de participação direta do povo, como instrumento de realização do princípio da igualdade substancial.
O procurador-geral da República, Augusto Aras, se opôs à
ação. Em sua manifestação, o
chefe do Ministério Público Federal fez críticas a organizações
não governamentais que atuam
na Amazônia.
"Há cinco anos, num levantamento feito pela imprensa e por
órgãos oficiais, havia neste país
3.300 ONGs, 3.000 na Amazônia,
300 no resto do Brasil. Este fato
nos impõe uma certa cautela para que os interesses nacionais,
para que a soberania popular seja, numa democracia substantiva
que tanto desejamos, preservada, garantida e defendida por to-

da a sociedade pelo estado através das suas instituições", disse.
A relatora da matéria afirmou
em seu voto que a eliminação da
sociedade civil evidencia "uma
centralização que seria antidemocrática", o que ofende o princípio da participação popular.
"A participação popular da
sociedade civil em todas as instâncias sempre foi encarecida
tanto pela Constituição quanto
pela legislação e por documentos internacionais", disse Cármen, acompanhada no caso do
FNMA por nove ministros.
Único voto contrário, Kassio
Nunes Marques criticou o voto
da relatora. Segundo ele, outros
presidentes também fizeram alterações em conselhos e impedir a exclusão da sociedade civil
de um deles é uma forma de
deslegitimar governos futuros
eleitos pelo voto popular.
"Repristinar um decreto que,
por opção política do passado,
previa a participação popular
em um conselho é, na prática,
impor essa participação direta
como instrumento mínimo de
democracia direta sem que haja
essa exigência constitucional",
afirmou.
Cármen rebateu Kassio. Disse que seu voto não dizia que o
presidente da República fica
proibido de alterar conselhos,
desde que não exclua representante da sociedade civil.

YANOMAMI

Cármen Lúcia cobra investigações
A ministra Cármen Lúcia, do
STF (Supremo Tribunal Federal),
cobrou ontem investigações sobre as circunstâncias do estupro e
possível morte de uma menina
yanomami, de 12 anos, na região
de Waikás, em Roraima.
Há relatos de que a menina foi
vítima de garimpeiros. Os autores
do crime teriam aproveitado que
a maior parte dos indígenas havia
saído para caçar e invadiram a co-

munidade.
Cármen disse que não se pode
fazer silêncio diante de uma violência que se faz crescente contra
mulheres indígenas.
"As mulheres indígenas são
massacradas sem que a sociedade e o estado tomem as providências eficientes para que se chegue
a era dos direitos humanos para
todos, não como privilégio de parte da sociedade", afirmou

Disse que a pauta ambiental,
ora em análise pelo Supremo e da
qual ela é relatora, está intimamente conectada com a social e a
garantia dos direitos humanos.
"Não é possível calar ou se
omitir diante do descalabro de
desumanidades criminosamente
impostas às mulheres brasileiras,
dentre as quais mais ainda as indígenas, que estão sendo mortas
pela ferocidade desumana e in-

contida de alguns."
Ela destacou que, desde o dia
30 de março, a corte avalia questões relacionadas à Amazônia.
"Foi trazido nos votos até aqui
proferidos", disse a magistrada,
"que os crimes que se tem não são
apenas de milícias ambientais,
portanto, em relação às matas.
Mas em relação aos indígenas, às
terras indígenas, à garimpagem
criminosa, à grilagem de terra.

Lira e Pacheco reagem
a Bolsonaro e defendem
processo eleitoral e urnas
RENATO MACHADO E
DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS
A cúpula do Congresso saiu
ontem em defesa do processo
eleitoral brasileiro e rebateu
questionamentos à legitimidade das eleições, em meio a
uma nova ofensiva do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra as urnas eletrônicas.
O primeiro a se manifestar
foi o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (PSD-MG),
pela manhã. Em rede social, o
senador reiterou a confiança
na normalidade do processo
eleitoral. "A Justiça Eleitoral é
eficiente e as urnas eletrônicas
confiáveis", escreveu.
"Ainda assim, o TSE está
empenhado em dar toda
transparência ao processo
desde agora, inclusive com a
participação do Senado",
complementou. "Não tem cabimento levantar qualquer
dúvida sobre as eleições no
Brasil. O Congresso Nacional é
o guardião da democracia."
À tarde foi a vez de o presidente da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL), usar as redes para
tentar dissipar desconfianças
em torno das eleições no
país.
"O processo eleitoral brasileiro é uma referência. Pensar
diferente é colocar em dúvida
a legitimidade de todos nós,
eleitos, em todas as esferas",
escreveu. "Vamos seguir –sem
tensionamentos– para as eleições livres e transparentes."
As declarações ocorrem em
meio a nova tensão envolvendo o tema gerada após o ministro do STF Luís Roberto
Barroso dizer que as Forças
Armadas têm sido "orientadas" a atacar o sistema eleitoral. A instituição rebateu a
afirmação do ministro, que

classificou como "irresponsável" e "ofensa grave".
Na segunda-feira, o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin,
afirmou que atacar a corte
"equivale a atacar a própria
democracia".
A declaração do magistrado
ocorreu na reunião da comissão do TSE formada por diversas instituições, entre elas as
Forças Armadas, em que a
corte apresentou medidas que
vêm sendo adotadas para aumentar a transparência do
processo eleitoral.
"O nosso êxito e credibilidade têm raiz na crença que
compartilhamos de que a democracia é inegociável, de que
a Justiça Eleitoral é um patrimônio imaterial da sociedade
brasileira e de que atacá-la
equivale a atacar a própria democracia", disse.
Em meio às contestações, o
TSE ampliou a previsão de urnas eletrônicas a serem testadas para as eleições deste ano.
O objetivo é elevar a segurança e a transparência sobre a
votação eletrônica diante de
mentiras e suspeitas infundadas de fraude espalhadas pelo
presidente da República.
Os ataques de Bolsonaro ao
sistema eleitoral são uma rotina em seu governo. No passado, por exemplo, afirmou diversas vezes sem apresentar
provas que havia vencido as
eleições de 2018 no primeiro
turno.
A crise institucional de
2021, patrocinada por Bolsonaro, teve início quando o presidente disse que as eleições
de 2022 somente seriam realizadas com a implementação
do sistema do voto impresso –
apesar de essa proposta já ter
sido derrubada pela Câmara.

Tels.: (21)

As publicações legais de sua empresa com
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São José
Operário

C

elebramos no dia 1º de maio, a memória litúrgica
de São José Operário. É o mesmo São José, pai
adotivo de Jesus, que celebramos no dia 19 de março,
mas ele recebe esse título devido ao Dia do Trabalhador e, assim, abençoar todos os trabalhadores.
São José é o exemplo de trabalhador e chefe de família, por isso abençoa todos os trabalhadores. Ele
exercia o seu trabalho de carpinteiro com muito
amor e zelo e, com certeza, ensinou o ofício de carpinteiro a Jesus. Com o que ganhava no seu trabalho,
ajudava no sustento da casa e, com muito amor, era o
chefe da casa.
Por isso, São José Operário foi escolhido para ser
celebrado no dia 1º de maio, Dia do Trabalho e do
Trabalhador. Peçamos nesse dia que São José abençoe todos aqueles que têm trabalho, para que continuem firmes em seus empregos, e peçamos por todos
os desempregados, para que logo encontrem um trabalho digno para levar o sustento às suas famílias.
Devido à pandemia da Covid-19, que nos assolou
por cerca de dois anos, muitas pessoas perderam
seus empregos e tiveram dificuldades para se manterem, a economia foi bem afetada e até hoje sentimos
os efeitos nos preços dos supermercados. Peçamos a
intercessão de São José para que economia possa ir
voltando ao normal e todos os desempregados encontrem emprego.
Convido a todos a participarem da Missa de São
José Operário. Levem a sua carteira de trabalho e peçam a proteção para o seu emprego e para os desempregados que logo encontrem o emprego. Esse ano, o
dia de São José Operário cai num domingo. A prioridade é celebrar o dia do Senhor, mas nada impede
que ao final da celebração sejam abençoadas as carteiras de trabalho e, durante a celebração, mencionar
o dia de São José Operário.
A comemoração do dia de São José Operário teve
início em 1955, através do Papa Pio XII. A Praça de
São Pedro estava lotada com mais de 200 mil pessoas,
já se comemorava o Dia do Trabalho e para dar um
caráter religioso à festa civil, o Papa cristianizou essa
festa, para assim dignificar os frutos do esforço do
trabalho de cada um.
São José era um homem justo porque era fiel à lei
judaica, fiel ao seu trabalho e fiel a sua família. É isso
que Deus espera de nós, que sejamos fiéis a sua lei, ao
nosso trabalho e a nossa família. Todo trabalho é
abençoado por Deus, não existe um trabalho melhor
do que o outro, se é feito de coração, é abençoado por
Deus. Devemos usar o dinheiro que recebemos do
nosso trabalho para ajudar em casa, não usar o dinheiro para coisas alheias. Se usarmos o dinheiro que
recebemos no trabalho com sabedoria, nunca nos
faltará o alimento em nossa casa.
Peçamos a São José que proteja todos aqueles que
sofrem algum tipo de escravidão no trabalho, que
não são respeitados em sua dignidade e que são injustiçados ou perseguidos por seus chefes. A Igreja
defende todos os trabalhadores e combate toda a forma de injustiça, e orienta aos sindicatos a lutarem
por políticas públicas para assegurar tudo o que é de
direito dos operários e famílias em vista de uma vida
digna. O trabalho deve ser um lugar de satisfação e
alegria, pois é de lá que tiramos o nosso sustento, não
deve ser um local triste e de insatisfação. Se temos
um trabalho é porque foi abençoado por Deus e devemos dar graças a Ele por esse emprego.
São José é o patrono da Igreja Universal e da Justiça
Social, por isso intercede por cada necessidade nossa.
Devido ao seu esforço e dedicação com o seu ofício de
carpinteiro e não medir esforços para ajudar Maria e
Jesus em suas necessidades materiais, ele é o padroeiro de todo trabalhador. Já celebramos São José em
março, mas agora o veneramos como trabalhador.
Irmãos e irmãs, que São José Operário modelo de
todo trabalhador, seja nosso socorro e auxílio em
meio às labutas do dia a dia. Que Ele abençoe o nosso
trabalho, e para aqueles que ainda não têm o trabalho, que tão logo possam conseguir um emprego. Sejamos fiéis ao nosso trabalho, a nossa família e a
Deus. Que da mesma forma, possamos ser gratos
com aqueles que nos deram a oportunidade do emprego.
Segue a oração a São José Operário composta por
São Pio X:
Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar
com espírito de penitência para expiação de meus
numerosos pecados; De trabalhar com consciência,
pondo o culto do dever acima de minhas inclinações;
De trabalhar com recolhimento e alegria, olhando
como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus. De trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar
perante o cansaço e as dificuldades;
De trabalhar, sobretudo com pureza de intenção e
com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante
dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo
perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e
da vã complacência nos sucessos, tão funesta à obra
de Deus!
Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo à vossa imitação, oh! Patriarca São José!
Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém.
São José Operário, rogai por nós!

OUTONO: Chove rápido durante o dia.
Manhã
À noite ocorrem pancadas de chuva.
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Noite
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Alemanha quer a ajuda do Brasil de Jair
Bolsonaro, presidente
que prestou solidariedade à
Rússia de Vladimir Putin uma
semana antes da invasão de fevereiro da Ucrânia, para viabilizar a entrega de blindados de
defesa antiaérea para Kiev se defender de Moscou.
Mais vistosa vitória política
dos Estados Unidos em seu esforço para envolver os membros
mais reticentes da Otan na Guerra da Ucrânia, o envio dos Flakpanzer Gepard foi anunciado na
terça-feira passada, mas empaca
na falta de munição para o modelo dos anos 70, que Berlim deixou de operar em 2010.
Em 2013, o Exército Brasileiro
comprou 34 Gepard versão 1A2

da Alemanha, visando a segurança de grandes eventos: a Jornada Mundial da Juventude
com o então novo Papa Francisco, a Copa das Confederações e
a Copa de 2014.
Segundo pessoas com conhecimento do assunto disseram à
reportagem, o Exército havia
procurado a Alemanha para revender os blindados depois disso, sem sucesso, e chegou a oferecê-los ao Qatar -que acabou
por comprar 15 unidades de
Berlim para usar na proteção
aos estádios da Copa, em novembro.
Agora, os alemães voltaram a
sondar o governo brasileiro,
mas não há definição. Oficialmente, a intenção não chegou
ao Exército, que opera os blindados.
"O Centro de Comunicação

Social do Exército informa que,
até o presente momento, o Exército Brasileiro não recebeu nenhum pedido para fornecimento de munição do sistema antiaéreo Gepard para a Alemanha,
a fim de ser encaminhada à
Ucrânia", disse a Força.
Procurado, o Itamaraty não
respondeu até aqui acerca do
assunto. De todo modo, como
disse um diplomata em Brasília,
é altamente improvável que o
governo Bolsonaro fizesse tal
negócio dada sua posição de
neutralidade crítica à guerra.
Além da visita intempestiva
do presidente a Putin às vésperas do conflito, que gerou malestar com os EUA e internamente, o Brasil condenou tanto a invasão quanto as sanções impostas à Rússia ao votar sobre o tema na ONU.

ISRAEL

Premiê recebe cartas
com ameaças de morte
A polícia de Israel investiga
duas cartas recebidas pela família
do primeiro-ministro Naftali
Bennett em um período de menos de 48 horas. A mulher e um
dos filhos do premiê foram os
destinatários de dois envelopes
que continham ameaças e munições de arma de fogo.
A primeira carta foi enviada
na terça-feira passada e motivou
a abertura da investigação. Os
detalhes do conteúdo e as suspeitas das autoridades estão
sendo mantidos sob sigilo, mas a
imprensa israelense divulgou
que o primeiro envelope teria sido enviado ao antigo local de
trabalho de Gilat Bennett, esposa do premiê.
De acordo com uma fonte
anônima ouvida pelo jornal Haa-

retz, a carta mencionava Yoni
Bennet, 16, filho mais velho do
casal e continha frases como "nós
vamos pegar vocês". O fato de o
envelope conter uma munição
teria levado as autoridades a atribuírem maior peso a essa investigação em comparação com as
ameaças que tradicionalmente
são feitas a Bennett pelas redes
sociais.
Ontem, foi a vez de Yoni receber ameaças. O conteúdo da carta não foi divulgado publicamente, mas segundo o Haaretz, o envelope também continha um cartucho de arma de fogo. O adolescente havia publicado na terça
em seu perfil no Instagram um
texto em que defendia o pai das
críticas e se referia aos autores da
primeira ameaça como "pessoas

que que passaram por uma lavagem cerebral".
"Uma divergência política, não
importa quão profunda seja, não
deveria evoluir para violência,
bandidagem e ameaças de morte", disse o premiê, em um comunicado. "Nós temos que fazer tudo, como líderes e como cidadãos
que se importam com nosso futuro e com o futuro das crianças
deste país, para que tais fenômenos simplesmente não existam."
Na quarta-feira passada, véspera do Dia Internacional da
Lembrança do Holocausto -celebrado nesta quinta-, Bennett voltou a tocar no assunto durante
um discurso no Yad Vashem,
considerado o memorial oficial
das vítimas do massacre promovido pelo regime nazista.

EUA

Brasil fica de fora de proposta
para defender internet aberta
RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS
Os EUA lançaram ontem uma
declaração que defende a manutenção da internet como uma
rede aberta, sem barreiras entre
países, com fluxo livre de informações e respeito aos direitos
humanos.
A proposta, que não tem peso
legal e serve como uma carta de
intenções, foi assinada por cerca
de 60 países e a Comissão Europeia. O Brasil não aderiu à iniciativa, assim como China, Índia
e Rússia. O governo americano
disse que as nações que ficaram
de fora ainda podem se juntar à
declaração.
Os signatários se comprometeram a trabalhar para promover e manter um modelo de internet em que haja fluxo livre de

85%

06:24 17:42

PANDEMIA

Alemanha pede ajuda
ao Brasil para doar
blindados à Ucrânia
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS
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informações, com troca de dados entre países e plataformas
diferentes, proteção à privacidade dos usuários e aos direitos
humanos fundamentais, especialmente a liberdade. Também
defendem um modelo descentralizado, sem que os governos
fiquem responsáveis por controlar a rede.
"Pretendemos garantir que o
uso das tecnologias digitais reforcem, não enfraqueçam, a democracia e o respeito aos direitos humanos, oferecendo oportunidades para a inovação no
ecossistema digital e mantendo
conexões entre nossas sociedades", afirma o documento.
Pela declaração, os países se
comprometem a aplicar a neutralidade da rede, garantindo
acesso similar a todos, sem im-

por bloqueios ou reduções de
velocidade de acesso de forma
proposital. Também se comprometem a não usar a internet para minar processos eleitorais,
incluindo o uso de campanhas
de manipulação e desinformação. Os países prometeram ainda atuar em conjunto para garantir o acesso ao mundo digital
a todos e a fazer parcerias para
combater crimes digitais.
A lista de signatários inclui
países da América do Sul, como
Argentina, Colômbia, Peru e
Uruguai. Na Europa, além da
Comissão Europeia, a relação
abriga Alemanha, França, Espanha, Portugal e Reino Unido, entre vários outros. Japão e Austrália também aderiram à chamada
Declaração para o Futuro da Internet.

Nota
SUÍÇA ACHA FÓSSIL QUE PODE TER SIDO
DO MAIOR ANIMAL DO MUNDO
Cientistas da Universidade de Bonn, na Alemanha,
descobriram um ictiossauro de 205 milhões de
anos, nos Alpes, na Suíça. Segundo os
pesquisadores, o animal era maior que uma baleia
azul e vivia no oceano Pantalássico em torno do
Pangea, durante o período Triássico Superior. O
ictiossauro, que tem características de répteis e de
peixes, foi identificado originalmente quando
fósseis foram achados entre os anos de 1976 e
1990, em rochas com altitude de mais de 2.700
metros. Apesar da altitude curiosa, o local

antigamente abrigava o fundo de um grande lago,
como revela um novo estudo, publicado hoje no
Journal of Vertebrate Paleontology. Essa espécie de
animal foi extinta há 90 milhões de anos, antes
mesmo da colisão do asteroide que eliminou os
dinossauros, segundo o tabloide britânico Daily
Star. O doutor Martin Sandler, da Universidade de
Bonn, afirmou que é possível haver mais restos
mortais de criaturas marinhas "gigantes"
escondidas sob as geleiras. A descoberta superou
dois outros achados paleontológicos: um ictiossauro
do Canadá chamado Shonisaurus sikanniensis, que
tinha 21 metros de comprimento, e um "dragão do
mar" jurássico de 25 metros de comprimento.

Internações
e óbitos por
Covid voltam
a subir em SP
MÔNICA
BERGAMO/FOLHAPRESS
A média diária de internações por Covid-19 no estado
de São Paulo voltou a subir na
16a semana epidemiológica
de 2022, entre 17 e 23 de abril que coincidiu justamente com
os preparativos para o carnaval. Depois de atingir um pico
de 1.521 hospitalizações diárias em janeiro, os índices começaram a apresentar seguidas quedas, até o piso de uma
média diária de 146 internações na semana retrasada. Na
semana passada, no entanto,
elas subiram 6%, registrando
média diária de 155 pacientes
que necessitaram de cuidados
hospitalares.
O número de óbitos também voltou a subir, depois de
seis semanas de quedas consecutivas. Foram 22 pessoas
mortas por dia, em média,
contra 20 da semana passada um aumento de 8,5%.
Já o número de casos confirmados por testes seguiu
caindo, passou de uma média
diária de 4.356 casos para
3.628 (baixa de 16,7%).
O número de hospitalizações é considerado o mais seguro para a verificação da tendência da epidemia no Brasil:
os registros são feitos no momento da entrada do doente
nas instituições, e comunicados imediatamente ao sistema.
Já os casos podem ser subnotificados, pois nem todas as
pessoas que contraem o coronavírus fazem exame para saber se estão com a doença.
Uma boa parte é inclusive assintomática, e sequer desconfia que foi infectada.
"Houve um levíssimo crescimento no número de internações, e também no de óbitos. Mas a vacinação tem se
mostrado eficiente num momento em que a vida praticamente voltou ao normal", diz
o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn.
Ele afirma que os números
agora analisados ainda não
consolidaram as ocorrências
registradas logo depois do
Carnaval. Por isso, não e possível concluir que a subida teve qualquer relação com a folia.
Gorinchteyn enviou à coluna um texto da secretaria que
afirma que, se fosse uma nação, São Paulo estaria em primeiro lugar entre os países
que mais vacinam contra a
Covid-19 no mundo, com
86,83% da população com esquema vacinal completo, em
comparação a países com população igual ou superior a 40
milhões de pessoas.
"O país que mais se aproxima da marca de São Paulo é a
Coreia do Sul (86,82%)", diz o
levantamento feito pelo governo estadual. "Em seguida,
estão Espanha (86,37%), China (86,33%), Japão (80,47%),
Itália (79,35%), França
(77,92%), Brasil (76,49%), Alemanha (75,45%), Reino Unido
(72,88%) e Estados Unidos
(66,11%) -os percentuais são
atualizados periodicamente
pelo portal Our World In Data,
da Universidade de Oxford",
segue o texto.
Segundo dados da secretaria, "entre os elegíveis para receber as doses, ou seja, todos
acima de 5 anos de idade, SP já
chegou a marca de 92,92% da
população imunizada com as
duas doses e 100% com ao menos uma dose. Na população
em geral, o estado já chegou a
93,52% da população com ao
menos uma dose. Nesta quinta-feira (28), o Vacinômetro
(https://www.saopaulo.sp.go
v.br/) registra 108,7 milhões
de doses aplicadas nos 645
municípios paulistas".
A nota finaliza afirmando
que a "vacinação da dose adicional também tem crescido
nas últimas semanas, com
mais de 26,4 milhões de doses
aplicadas.
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