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Sergio Moro
cai fora 
da corrida
presidecial

ABRINDO MÃO

O ex-juiz Sergio Moro (Pode-
mos-PR) afirmou ontem abrir
mão, "nesse momento", de sua
pré-candidatura à Presidência
após ter assinado ficha de filiação
à União Brasil em São Paulo. "O
Brasil precisa de uma alternativa
que livre o país dos extremos, da
instabilidade e da radicalização.
Por isso, aceitei o convite do pre-
sidente nacional do União Brasil,
Luciano Bivar, para me filiar ao
partido e, assim, facilitar as nego-
ciações das forças políticas de
centro democrático em busca de
uma candidatura presidencial
única", escreveu. "A troca de le-
genda foi comunicada à direção
do Podemos, a quem agradeço
todo o apoio. Para ingressar no
novo partido, abro mão, nesse
momento, da pré-candidatura
presidencial”, disse Moro.

TRF decide
reduzir pena 
do almirante
OthonPinheiro

LAVA JATO

O Tribunal Regional Federal
da 2ª Região decidiu reduzir a
pena imposta ao ex-presidente
da Eletronuclear, vice-almiran-
te Othon Pinheiro, condenado
na Operação Lava Jato por cri-
mes relativos à construção da
usina nuclear Angra 3. Inicial-
mente sentenciado a 43 anos de
prisão, ele foi condenado, em
segunda instância, a 4 anos e 10
meses de reclusão.   No julga-
mento da apelação criminal, a
Primeira Turma Especializada
manteve a condenação pelos
crimes de corrupção passiva e
lavagem de capitais. A pena
também determinou o paga-
mento de 75 dias-multa, no va-
lor de meio salário-mínimo ca-
da, sendo a pena de reclusão
substituída por duas penas res-
tritivas de direito. PÁGINA 4

Doria recua 
e mantém
candidatura
ao Planalto 

PRESSIONADO

IBGE

O governador de São Paulo,
João Doria (PSDB), recuou, on-
tem, da decisão de desistir de
concorrer à Presidência da Re-
pública e de renunciar ao Palácio
dos Bandeirantes. A manobra
buscou enquadrar o PSDB no
mesmo dia em que Sergio Moro
abandonou a pretensão presi-
dencial, mas está longe de garan-
tir o apoio do tucanato ao paulis-
ta. Ao contrário, novos ataques
internos à postulação são uma
certeza. Com isso, ele mantém o
plano original de mirar o Planal-
to e permitir que o vice-governa-
dor, Rodrigo Garcia (PSDB), as-
suma o cargo e dispute as elei-
ções para o governo de SP. Doria
fez o anúncio de sua renúncia em
um evento de despedida no Palá-
cio dos Bandeirantes com prefei-
tos, como estava previsto.

Endividamento das famílias 
atinge nível recorde em março

A parcela de famílias com dívidas, em atraso ou não, no país atin-
giu 77,5% em março deste ano. Essa é a maior proporção de endivi-
dados desde o início da Pesquisa de Endividamento e Inadimplên-
cia do Consumidor (Peic), em 2010, segundo a Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).  Em feve-
reiro, o percentual era de 76,6%. Já em março do ano passado, a ta-

xa era de 67,3%, de acordo com a Peic. O percentual de inadimplen-
tes, ou seja, famílias com contas ou dívidas em atraso, chegou a
27,8%, o segundo maior percentual da pesquisa, ficando abaixo
apenas daquele registrado no primeiro mês da Peic, em janeiro de
2010 (29,1%). Em fevereiro, taxa ficou em 27% e em março de 2021,
24,4%. PÁGINA 2

Desemprego é
o menor desde
2016, mas
renda cai 8,8% 

A taxa de desemprego no Brasil recuou para 11,2% no trimestre
móvel de dezembro a fevereiro, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística). É a menor marca para o período desde fevereiro
de 2016. O resultado veio abaixo das expectativas do mercado finan-
ceiro. "No trimestre encerrado em fevereiro, houve retração da po-
pulação que buscava trabalho, o que já vinha acontecendo em tri-
mestres anteriores. A diferença é que nesse trimestre não se obser-
vou um crescimento significativo da população ocupada", afirma a
coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana Berin-
guy (foto). PÁGINA 2

Em tom eleitoral em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto) mais uma
vez atacou ontem ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). Sem citá-los nominalmente, mandou ca-
larem a boca e botarem a toga. Bolsonaro defendeu ainda a ditadura militar, que faz ontem 58 anos, e o de-
putado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), que estava na plateia.  "E nós aqui temos tudo para sermos uma
grande nação. Temos tudo, o que falta? Que alguns poucos não nos atrapalhem. Se não tem ideias, cala a
boca. Bota a tua toga e fica aí. PÁGINA 5

IBGE

Bolsonaro defende ditadura militar 
e volta a atacar ministros do STF
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Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(16/3) 11,75%
Poupança 3
(1º/4) 0,60%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 1,74% (mar.)
IPCA 1,01% (fev.)
CDI
0,93 até o dia 31/mar
OURO
BM&F/grama R$ 292,50
EURO Comercial 
Compra: 5,2653 Venda: 5,2660

EURO turismo 
Compra: 5,2773 Venda: 5,4573
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 4,7372 Venda: 4,7378
DÓLAR comercial
Compra: 4,7586 Venda: 4,7592
DÓLAR turismo
Compra: 4,7337 Venda: 4,9137

SABESP ON NM 47.71 +5.46 +2.47

CIELO ON NM 3.11 +4.36 +0.13

BBSEGURIDADEON NM 25.56 +2.65 +0.66

ELETROBRAS ON N1 37.98 +2.79 +1.03

ELETROBRAS PNB N1 37.50 +2.29 +0.84

AMERICANAS ON NM 32.65 −5.50 −1.90

MELIUZ ON NM 2.56 −5.54 −0.15

PETRORIO ON NM 23.81 −5.06 −1.27

YDUQS PART ON NM 20.94 −4.47 −0.98

BANCO PAN PN N1 10.59 −3.46 −0.38

PETROBRAS PN N2 33.45 +1.39% 0.46

VALE ON NM 95.60 −0.28 −0.27

ITAUUNIBANCOPN N1 27.48 −1.26 −0.35

BRASIL ON NM 34.70 −0.57 −0.20

MAGAZ LUIZA ON NM 6.82 −0.73 −0.05

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 34.678,35 -1,56

NASDAQ Composite 14.220,518 -1,54

Euro STOXX 50 3.905,91 -1,00

CAC 40 6.659,87 -1,21

FTSE 100 7.515,68 -0,83

DAX 30 14.414,75 -1,31

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -0,22% / 119.999,23 / -260,53 / Volume: 28.648.577.774 / Quantidade: 3.398.939
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PÁGINA 6
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Economia

Dólar cai para R$ 4,76
e tem maior queda
trimestral desde 2009 
WELTON MÁXIMO/ABRASIL

Após oscilar entre altas e
baixas ao longo do dia, o dólar
fechou ontem  com queda e te-
ve o maior recuo trimestral
desde 2009. A Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa) caiu
após duas altas seguidas, mas
também encerrou o trimestre
em alta, com a maior valoriza-
ção desde 2020.  

O dólar comercial encerrou
o dia vendido a R$ 4,761, com
recuo de R$ 0,026 (-0,54%).
Depois de iniciar o dia em alta,
a cotação reverteu a tendência
e caiu logo após a abertura das
negociações no mercado nor-
te-americano. Na mínima do
dia, por volta das 13h, chegou
a R$ 4,72, mas o preço baixo
atraiu a compra por grandes
empresas que querem fechar
o caixa no fim do trimestre.

Com o desempenho de on-
tem, a moeda norte-america-
na fechou março com recuo de
7,63%. Essa foi a maior queda
mensal desde outubro de 2018.

No primeiro trimestre, a divisa
caiu 14,55%, a maior baixa des-
de o segundo trimestre de
2009, quando os mercados fi-
nanceiros se recuperavam da
crise financeira de 2008.

AÇÕES TÊM DIA TENSO
O mercado de ações teve

um dia mais tenso. O Índice
Bovespa (Ibovespa), fechou o
dia aos 119.999 pontos, com
recuo de 0,22%. A queda foi
puxada por ações de petrolei-
ras e de empresas de energia,
que reagiram ao recuo na co-
tação internacional do petró-
leo após o presidente norte-
americano, Joe Biden, anun-
ciar a liberação de estoques
internos para enfrentar o en-
carecimento do combustível
após o início da guerra entre
Rússia e Ucrânia.

O Ibovespa encerrou março
com ganhos de 6,06%. Nos três
primeiros meses de 2022, a alta
acumulada ficou em 14,48%, o
melhor desempenho desde o
último trimestre de 2020.

Sexta-feira, 1º de abril de 2022

IBGE

Desemprego é o menor desde
2016, mas renda recua 8,8% 
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

A
taxa de desemprego
no Brasil recuou para
11,2% no trimestre

móvel de dezembro a fevereiro,
o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). É a me-
nor marca para o período desde
fevereiro de 2016.

O resultado veio abaixo das
expectativas do mercado finan-
ceiro. Analistas consultados pe-
la agência Bloomberg projeta-
vam 11,4% na mediana.

"No trimestre encerrado em
fevereiro, houve retração da po-
pulação que buscava trabalho, o
que já vinha acontecendo em
trimestres anteriores. A diferen-
ça é que nesse trimestre não se
observou um crescimento signi-
ficativo da população ocupada",
afirma a coordenadora de Tra-
balho e Rendimento do IBGE,
Adriana Beringuy.

Conforme o IBGE, a taxa de
desemprego estava em 11,6%
entre setembro e novembro de
2021, o trimestre imediatamente
anterior da série comparável. O

indicador era de 14,6% no tri-
mestre encerrado em fevereiro
de 2021.

Pelas estatísticas oficiais,
uma pessoa é considerada de-
sempregada quando está sem
trabalho e continua à procura de
vagas.

O número de desocupados
caiu para 12 milhões no trimes-
tre até fevereiro de 2022. Estava
em 12,4 milhões no trimestre
anterior e em 14,9 milhões no
período finalizado em fevereiro
de 2021.

A renda média do trabalho foi
estimada em R$ 2.511, com rela-
tiva estabilidade frente ao tri-
mestre anterior (R$ 2.504), diz o
IBGE. Contudo, é a menor já re-
gistrada em um trimestre encer-
rado em fevereiro desde o início
da série histórica da pesquisa,
em 2012.

Na comparação anual, com o
trimestre até fevereiro de 2021,
houve redução de 8,8% na ren-
da. Naquela ocasião, o rendi-
mento médio era de R$ 2.752.

Os dados integram a Pnad
Contínua (Pesquisa Nacional

por Amostra de Domicílios Con-
tínua). O levantamento analisa
tanto o mercado de trabalho for-
mal, com carteira assinada ou
CNPJ, quanto o informal, que
inclui os populares bicos.

A geração de empregos tenta
se recuperar do baque provoca-
do pela pandemia. Com os efei-
tos da crise sanitária, o desem-
prego teve um salto no país. Se-
gundo a Pnad, o número de de-
socupados chegou a romper a
faixa dos 15 milhões no começo
de 2021.

Com a reabertura da econo-
mia, houve um processo de vol-
ta ao mercado, e a desocupação
passou a ceder nos últimos tri-
mestres.

Isso não quer dizer que o ce-
nário esteja livre de preocupa-
ções. Sinal disso é que a retoma-
da da ocupação no país vem
sendo acompanhada por forte
queda na renda média real do
trabalho.

Os ganhos menores refletem
fatores como a escalada da infla-
ção e a abertura de postos com
salários mais baixos, muitas ve-

zes associados ao setor infor-
mal, apontam economistas.

De acordo com eles, a recu-
peração mais consistente do
emprego e da renda depende do
crescimento da atividade eco-
nômica como um todo.

O problema é que as previ-
sões sinalizam baixo desempe-
nho para o PIB (Produto Inter-
no Bruto) em 2022, sob efeito
da inflação persistente e dos ju-
ros altos.

O mercado financeiro prevê
leve avanço de 0,5% para o PIB
deste ano, mostra o boletim Fo-
cus, divulgado pelo BC (Banco
Central).

Pesquisa Datafolha indicou
piora em março na percepção
da população sobre o mercado
de trabalho. Conforme o levan-
tamento, 50% dos brasileiros
acreditam em aumento do de-
semprego, enquanto 20% apos-
tam em diminuição.

Em dezembro, o contingente
que previa alta na desocupação
e a parcela que projetava melho-
ra no indicador estavam empa-
tados, com 35% para cada um.

MERCADOS

Servidores da CGU decidem parar e
reforçam mobilização por reajuste
NATHALIA GARCIA/FOLHAPRESS

Na trilha dos servidores do
Banco Central e do Tesouro Na-
cional, os funcionários da CGU
(Controladoria-Geral da União)
anunciaram, ontem, a paralisa-
ção das atividades na próxima
quarta-feira e o início de uma
operação-padrão, que deve im-
pactar a entrega de relatórios de
auditorias. A decisão foi tomada
em assembleia nesta quinta e
contou com o apoio de 95% dos
participantes, que pedem re-
composição salarial. De acordo
com o Unacon Sindical (Sindi-
cato Nacional dos Auditores e
Técnicos Federais de Finanças e
Controle), as perdas inflacioná-
rias sobre as remunerações po-
dem chegar a 40% neste ano.

A iniciativa dos servidores da
CGU reforça a pressão do funcio-
nalismo público sobre o governo
por reajuste salarial após o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) ter ace-
nado um aumento apenas aos po-
liciais federais, categoria que
compõe a sua base de apoio. A
verba disponível no Orçamento
para elevar a remuneração dos
servidores é de R$ 1,7 bilhão. Os
movimentos de diversas catego-

rias ganharam ainda mais força
nesta semana dado o período li-
mite definido pela lei eleitoral pa-
ra reajustes salariais a funcioná-
rios públicos.

O dispositivo proíbe a "revisão
geral da remuneração dos servi-
dores públicos que exceda a re-
composição da perda de seu po-
der aquisitivo ao longo do ano da
eleição" de seis meses antes do
pleito, marcado para 2 de outubro
neste ano, até a posse dos eleitos.

Mas há um entendimento de
uma ala do governo de que rea-
justes pontuais podem ser feitos
até julho, 180 dias antes da troca
de mandato, com base em acór-
dão do TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) e em parecer da PGFN
(Procuradoria-Geral da Fazen-
da Nacional).

Nesta semana, os servidores do
BC aprovaram o início da greve
por tempo indeterminado a partir
de 1º de abril. Sem reajuste nos úl-
timos três anos, a categoria pede
recomposição salarial de 26,3% e
reestruturação de carreira de ana-
listas e técnicos.

A autoridade monetária disse
ter planos de contingência para
assegurar o funcionamento de
"serviços críticos para a popula-

ção, os mercados e as operações
das instituições reguladas, tais
como STR (Sistema de Transfe-
rência de Reservas), Pix, Selic, en-
tre outros".

Já o Sinal (Sindicato Nacional
dos Funcionários do Banco Cen-
tral) garantiu que a lei de serviços
essenciais será respeitada pelos
servidores, ressaltando que "o Pix
e diversas outras atividades do BC
não estão nessa lei. Portanto, mui-
tos atrasos ou interrupções pode-
rão ocorrer".

Os membros das entidades re-
presentativas dos servidores se
encontraram, nesta quinta, com a
diretoria de Administração do BC
para discutir como será o anda-
mento das atividades da autarquia
durante a greve. Uma definição
sobre os serviços essenciais ainda
não foi divulgada.

Nos últimos dias, os servidores
do Tesouro Nacional também de-
cidiram intensificar a operação-
padrão e agendaram duas novas
paralisações, uma nesta sexta-fei-
ra e outra na terça-feira da próxi-
ma semana.

A mobilização já tem deixado
um rastro de atraso nas ativida-
des de diversas áreas. No caso do
Tesouro Nacional, a divulgação

da estimativa de carga tributária
bruta do governo no ano de 2021
foi adiada para a próxima segun-
da-feira. Na última sexta-feira,
quando os funcionários inter-
romperam as atividades, houve
atraso no pagamento dos títulos
vencidos do Tesouro Direto, o
que motivou a abertura de diver-
sos chamados na Subsecretaria
da Dívida Pública.

Os servidores da Receita Fede-
ral também se mobilizaram. Na
última terça-feira, 200 auditores-
fiscais participaram de um ato
em frente ao Ministério da Eco-
nomia, em Brasília. Entre as rei-
vindicações, os auditores protes-
taram contra a falta de concursos
públicos e a redução do orça-
mento da Receita Federal, além
de pedirem medidas de reestru-
turação de carreira.

O TCU (Tribunal de Contas da
União) se manifestou formalmen-
te sobre o assunto, pedindo que
seus servidores também sejam
contemplados em caso de recom-
posição salarial de outras catego-
rias. Manifestações gerais do Fo-
nasefe (Fórum de Entidades dos
Servidores Federais) e do Fonaca-
te (Fórum de Carreira Típicas do
Estado) também têm acontecido.

GREVE

Endividamento das famílias 
atinge nível recorde em março
VITOR ABDALA/ABRASIL 

A parcela de famílias com dí-
vidas, em atraso ou não, no país
atingiu 77,5% em março deste
ano. Essa é a maior proporção
de endividados desde o início da
Pesquisa de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor
(Peic), em 2010, segundo a Con-

federação Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC).  

Em fevereiro, o percentual
era de 76,6%. Já em março do
ano passado, a taxa era de
67,3%, de acordo com a Peic.

O percentual de inadimplen-
tes, ou seja, famílias com contas
ou dívidas em atraso, chegou a

27,8%, o segundo maior percen-
tual da pesquisa, ficando abaixo
apenas daquele registrado no
primeiro mês da Peic, em janei-
ro de 2010 (29,1%). Em feverei-
ro, taxa ficou em 27% e em mar-
ço de 2021, 24,4%.

Já as famílias que não terão
condição de pagar suas dívidas e
contas em atraso somam 10,8%,

acima dos percentuais de feve-
reiro deste ano e de março do
ano passado (ambos 10,5%).

O cartão de crédito responde
por 87% dos motivos de endivi-
damento no país, seguido pelos
carnês (18,7%), financiamento
de carro (11,2%), crédito pessoal
(9,4%) e financiamento de casa
(8,6%).

CNC

Bolsonaro decide
bloquear R$ 1,7 bi em
emendas de relator 

ORÇAMENTO

IDIANA TOMAZELLI E MARIANNA
HOLANDA/FOLHAPRESS

Após blindar as verbas de
parlamentares na sanção do
Orçamento de 2022, o governo
Jair Bolsonaro (PL) decidiu
promover um bloqueio de R$
1,7 bilhão nos recursos de alia-
dos indicados por meio das
emendas de relator.

A medida consta em decreto
de programação orçamentária
publicado em edição extra do
Diário Oficial da União na noi-
te de quarta-feira passada.

Antes mesmo da publica-
ção, o bloqueio já enfrentava
resistência dos parlamentares,
que contam com esses recur-
sos para irrigar suas bases em
ano de eleições -quando mui-
tos buscarão novo mandato.

O bloqueio é necessário pa-
ra evitar furar o teto de gastos,
âncora fiscal que limita o cres-
cimento das despesas à infla-
ção. Com a alta de gastos com
pessoal e subsídios do Plano
Safra, é preciso segurar outras
despesas para evitar um estou-
ro do teto.

A revisão bimestral do Or-
çamento foi divulgada na se-
mana passada pelo Ministério
da Economia. O valor do blo-
queio foi antecipado pelo jor-
nal Folha de S.Paulo.

O prazo para o governo edi-
tar o decreto de programação
de despesas e anunciar os al-
vos da tesourada terminava
ontem, mas a medida acabou
saindo até antes desse limite.

A decisão de mirar as

emendas de relator busca pre-
servar o funcionamento dos
ministérios em um momento
de crescente insatisfação dos
servidores diante da restrição
de recursos para manter suas
atividades.

Além disso, a execução des-
se tipo de emenda nos três pri-
meiros meses do ano é consi-
derada baixíssima, o que moti-
vou a decisão dos ministros Ci-
ro Nogueira (Casa Civil) e Pau-
lo Guedes (Economia) no âm-
bito da JEO (Junta de Execução
Orçamentária).

Dos R$ 16,5 bilhões dispo-
níveis em emendas de relator,
apenas R$ 332,7 mil foram em-
penhados (primeira fase do
gasto, quando o órgão se com-
promete com determinada
obra, compra ou contratação
de serviço), até quarta-feira
(30). O valor equivale a 0,002%
do total, segundo o Painel do
Orçamento Federal.

Segundo fontes do governo
ouvidas pela Folha de S.Paulo,
a ideia central do decreto era
promover um corte linear em
todas as emendas de relator,
exceto os R$ 8,25 bilhões reser-
vados para a saúde.

Com isso, os ministérios da
Agricultura, Educação, Defesa,
Cidadania, Mulher e do De-
senvolvimento Regional sofre-
riam um bloqueio de aproxi-
madamente 21% de suas dota-
ções de emendas de relator.

No decreto publicado, o no-
vo valor autorizado para paga-
mento de emendas de relator
ficou em R$ 14,82 bilhões.

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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Rio reduz para 21 dias
intervalo de doses da
Pfizer para crianças

COVID-19

VITOR ABDALA/ABRASIL 

O município do Rio de Ja-
neiro decidiu reduzir o interva-
lo entre a primeira e a segunda
doses da vacina da Pfizer con-
tra a Covid-19 para crianças de
5 a 11 anos. A informação foi
divulgada ontem pela Secreta-
ria Municipal de Saúde.  

O intervalo, que era de oito

semanas, passou a ser de 21
dias para todo o público nessa
faixa etária a partir de hoje.
Em fevereiro, a Secretaria de
Saúde já tinha reduzido o in-
tervalo entre as doses para
crianças com comorbidade.

A CoronaVac infantil, indi-
cada para crianças entre 6 e 11
anos, continua com intervalo
de 28 dias entre as duas doses.

LAVA JATO

TRF reduz pena de almirante
condenado no caso de Angra3 
VLADIMIR PLATONOW/ABRASIL 

O
Tribunal Regional Fe-
deral da 2ª Região de-
cidiu reduzir a pena

imposta ao ex-presidente da Ele-
tronuclear, vice-almirante Othon
Pinheiro, condenado na Opera-
ção Lava Jato por crimes relativos
à construção da usina nuclear
Angra 3. Inicialmente sentencia-
do a 43 anos de prisão, ele foi con-
denado, em segunda instância, a
4 anos e 10 meses de reclusão.  

No julgamento da apelação
criminal, a Primeira Turma Espe-
cializada manteve a condenação
pelos crimes de corrupção passi-
va e lavagem de capitais. A pena
também determinou o pagamen-
to de 75 dias-multa, no valor de
meio salário-mínimo cada, sendo
a pena de reclusão substituída por
duas penas restritivas de direito.

O colegiado deu parcial pro-

vimento para absolvê-lo da prá-
tica de obstrução à investigação
criminosa, e do respectivo crime
de pertencimento a organização
criminosa, e absolvê-lo da acu-
sação de crime de evasão de di-
visas combinado com lavagem
de ativos, no que se refere à ma-
nutenção de conta no exterior.

Também decidiu absolvê-lo
da acusação de dois delitos de
corrupção ativa em todos os ca-
sos; afastar a continuidade deli-
tiva quanto ao crime de lavagem
de dinheiro; e reduzir a pena to-
tal a ser cumprida em regime
aberto e substituída por duas
penas restritivas de direito.

LAVA JATO
Alvo da 16ª fase da Operação

Lava Jato, Othon foi preso em
julho de 2015, pela Polícia Fede-
ral (PF), suspeito de ter recebido
cerca de R$ 4,5 milhões de pro-
pina do consórcio vencedor da
licitação para a montagem de
Angra 3, segundo o Ministério
Público Federal (MPF).

De acordo com a força-tarefa
da Lava Jato, o consórcio forma-
do pelas empresas Camargo Cor-
rêa, UTC, Andrade Gutierrez,
Odebrecht, EBE e Queiroz Galvão
repassava recursos para empre-
sas intermediárias, que encami-
nhavam a propina para Othon.

A condenação dele em pri-
meira instância foi decidida pe-
lo juiz Marcelo Bretas (foto), da
7ª Vara Federal Criminal, espe-
cializada em casos da Lava Jato
no Rio de Janeiro.

Rio terá quiosque para
família de congolês
assassinado na Barra 

PARQUE MADUREIRA

VINÍCIUS LISBOA/ABRASIL 

A prefeitura do Rio de Janei-
ro e a concessionária Orla Rio
iniciaram ontem a construção
do Quiosque Moïse, no Parque
Madureira, na zona norte da
cidade. A estrutura deve ficar
pronta em 60 dias e será cedida
à família do congolês Moïse
Kabagambe, assassinado em
24 de janeiro deste ano em um
quiosque na Barra da Tijuca.  

A morte do jovem congolês
causou indignação e protestos
pela brutalidade com que
ocorreu. O espancamento foi
registrado por câmeras de se-
gurança do quiosque, onde ele
teria ido cobrar pagamento
por um trabalho realizado.

Nas imagens, é possível ver
que o congolês foi derrubado
no chão por um homem e, na
sequência, recebeu vários gol-
pes deste e dos outros agres-
sores, que continuaram ba-
tendo mesmo depois de ele
ter sido imobilizado, ficando
desacordado.

PRISÃO
Três homens que participa-

ram das agressões a Moïse fo-
ram presos temporariamente e
tiveram a prisão confirmada
em audiência de custódia: Fá-

bio Pirineus da Silva, o Belo;
Aleson Cristiano de Oliveira
Fonseca, o Dezenove, e Bren-
don Alexander Luz da Silva, o
Tota.

Inicialmente, a prefeitura
do Rio ofereceu à família a
concessão do próprio quios-
que onde ocorreu o assassina-
to, mas os familiares recusa-
ram por motivos de segurança.
Como alternativa, a Secretaria
Municipal de Fazenda e Plane-
jamento viabilizou a conces-
são do espaço no Parque Ma-
dureira.

POLO DE CULTURA
Ontem, o início da constru-

ção contou com a presença de
familiares de Moïse, a quem o
projeto foi apresentado  por re-
presentantes da Orla Rio e da
prefeitura, entre eles o secretá-
rio municipal de Fazenda e
Planejamento, Pedro Paulo. O
espaço terá 150 metros qua-
drados e foi idealizado pela Or-
la Rio para ser um polo de cul-
tura congolesa em Madureira.

Segundo a prefeitura, a Orla
Rio também vai realizar a ins-
talação de equipamentos e
mobiliário, além de oferecer
orientações e treinamentos à
família para prepará-la para
gerir a nova operação. 

OUTONO: Chuva durante o dia e à noite. Manhã Tarde Noite
06:01 17:53
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APOIO A TORTURA

Bolsonaro defende ditadura
e ataca ministros do STF
MARIANNA HOLANDA E 
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

E
m tom eleitoral em ceri-
mônia no Palácio do
Planalto, o presidente

Jair Bolsonaro (PL) mais uma
vez atacou ontem ministros do
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral). Sem citá-los nominalmen-
te, mandou calarem a boca e bo-
tarem a toga.

Bolsonaro defendeu ainda a
ditadura militar, que faz ontem
58 anos, e o deputado federal
Daniel Silveira (PTB-RJ), que es-
tava na plateia. 

"E nós aqui temos tudo para
sermos uma grande nação. Te-
mos tudo, o que falta? Que al-
guns poucos não nos atrapa-
lhem. Se não tem ideias, cala a
boca. Bota a tua toga e fica aí.
Não vem encher o saco dos ou-
tros", disse, em referência a mi-
nistros do STF, que usam toga.

Um dia antes, Bolsonaro já
havia feito ameaças ao Judiciá-
rio. No Rio Grande do Norte,
disse que os votos das eleições
serão contados, sem explicar co-
mo, já que o voto impresso foi
derrubado pelo Congresso em
meio a discursos golpistas do

presidente da República.
"O povo armado jamais será

escravizado. E podem ter certeza
que, por ocasião das eleições de
2022, os votos serão contados no
Brasil. Não serão dois ou três que
decidirão como serão contados
esses votos", disse, em referência
a Luís Roberto Barroso, ex-presi-
dente do TSE; Edson Fachin, o
atual; e Alexandre de Moraes,
que será presidente nas eleições.

Ontem, em outro trecho do
discurso, Bolsonaro falou de
"inimigos que habitam a região
(da praça) dos Três Poderes",
sem citar diretamente ninguém.
Desde o início do mandato, o
presidente tem atacado siste-
maticamente o Judiciário, em
especial o Supremo.

Sem citar nominalmente a
ministra Rosa Weber, do Supre-
mo, que decidiu não arquivar a
investigação da compra da Co-
vaxin, criticou-a.

O chefe do Executivo men-
cionou, duas vezes, o seu aliado
Daniel Silveira.

Em um momento em que fa-
lou do parlamentar, foi no come-
ço do discurso, em meio a uma
defesa da ditadura militar. Em
2018, ele ganhou eleição ao de-

fender repetidas vezes o golpe e
exaltando seus presidentes. Re-
centemente, voltou à temática.

"(Na ditadura) todos aqui ti-
nham direito, deputado Daniel
Silveira, de ir e vir, e sair do Bra-
sil, trabalhar, constituir família,
de estudar", afirmou.

O regime enaltecido por Bol-
sonaro teve uma estrutura dedi-
cada a tortura, mortes e desapa-
recimento.

Os números da repressão são
pouco precisos, uma vez que a
ditadura nunca reconheceu es-
ses episódios. Auditorias da Jus-
tiça Militar receberam 6.016 de-
núncias de tortura. Estimativas
feitas depois apontam para 20
mil casos.

Presos relataram terem sido
pendurados em paus de arara,
submetidos a choques elétricos,
estrangulamento, tentativas de
afogamento, golpes com palma-
tória, socos, pontapés e outras
agressões. Em alguns casos, a
sessão de tortura levava à morte.

O presidente também voltou
a dizer que Castello Branco che-
gou à Presidência, em abril de
1964, pelo Congresso, sugerindo
que a eleição ocorreu dentro da
normalidade.

Bolsonaro já defendeu esta
versão em outras ocasiões, mas
ignora que antes do pleito indi-
reto houve um golpe e diversos
parlamentares foram cassados.
O militar ainda era candidato
único ao cargo.

Sem citar Jair Bolsonaro, o
presidente do Senado e do Con-
gresso Nacional, Rodrigo Pache-
co (PSD-MG) afirmou também
ontem que a defesa da democra-
cia "não permite retrocessos" e
criticou "flertes, mesmo que ve-
lados" com posições autoritárias.

"A defesa da democracia não
permite retrocessos", escreveu
Pacheco em rede social.

O norte de uma Nação deve
ser sempre o da estrita obediên-
cia à sua Constituição, forjada
no anseio da formação de um
país livre, cujo teor rechaça fler-
tes, mesmo que velados, com
posições autoritárias e que fe-
rem as liberdades", completou.

A tônica do discurso do presi-
dente Bolsonaro seguiu a narra-
tiva eleitoral que adotou em
2018. Ele defendeu também a
pauta dita conservadora, como
o armamento da população, cri-
ticou políticas de gênero, e vol-
tou a atacar a vacinação.

MP pede retirada de texto da 
Defesa que exalta golpe militar
RICARDO DELLA
COLETTA/FOLHAPRESS

No dia seguinte à publicação,
no site do ministério da Defesa,
de um texto que defende o golpe
militar de 1964 e chama o episó-
dio de "marco histórico da evo-
lução política brasileira", o Mi-
nistério Público Federal pediu a
retirada da nota do portal oficial
do governo federal.

A Defesa e as Forças Armadas
divulgaram na quarta-feira a or-
dem do dia alusiva ao movimen-
to golpista que inaugurou a dita-
dura militar. O regime de exce-
ção perdurou por 21 anos.

"O Movimento de 31 de mar-
ço de 1964 é um marco histórico
da evolução política brasileira,
pois refletiu os anseios e as aspi-

rações da população da época",
diz texto divulgado pela Defesa.

Até ontem, a pasta era co-
mandada pelo general Walter
Braga Netto, que deve ser candi-
dato a vice-presidente na chapa
encabeçada pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL).

Ainda ontem, o Ministério
Público -que havia questionado
em 2019 a divulgação de um ví-
deo comemorativo ao golpe nos
canais da Secom (Secretaria Es-
pecial de Comunicação Social)-
afirmou que o governo reitera
em "ato ilícito" e demonstra
"verdadeiro menoscado" em re-
lação à Constituição e ao estado
democrático de direito.

"Como cediço, a homena-
gem, a celebração e a apologia
ao golpe militar de 1964, por ins-

tituição ou agente públicos, en-
quanto regime antidemocrático,
violador de liberdades e contrá-
rio à dignidade humana, vulne-
ra, de forma drástica, os funda-
mentos da República Federativa
do Brasil, ensejando a responsa-
bilização solidária dos que con-
correram para a realização do
ato ilícito, sejam eles servidores
públicos, agentes políticos ou
particulares", diz a petição, assi-
nada pelo procurador Pablo
Coutinho Barreto.

De acordo com o Ministério
Público, a ação atual é parte do
processo motivado pela divul-
gação do vídeo da Secom. Na
ocasião, o Planalto veiculou em
canais oficiais a peça comemo-
rativa ao golpe que resultou no
regime de exceção. A procura-

doria havia requerido que a
União não voltasse a adotar
posturas de exaltação a um regi-
me ditatorial.

O governo, segundo o MPF,
disse na ocasião que a publica-
ção era de 2019 e que estavam
sendo tomadas medidas cabí-
veis para evitar novos episódios.

"Não foi o que aconteceu. A
ordem do dia divulgada pelo
Ministério da Defesa nesta
quinta-feira homenageou e fez
exaltações ao golpe de 64. Para
o MPF, tal  postura expõe de
forma drástica os fundamentos
da República Federativa do
Brasil e merece responsabiliza-
ção daqueles que contribuíram
para isso", disse a procurado-
ria, num comunicado sobre a
petição.

Sexta-feira, 1º de abril de 2022
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Relatório prevê
representação 
legal de plataformas

Fake News

DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS

O relatório do projeto de fake
news apresentado ontem prevê
que as plataformas tenham re-
presentação legal no país com
plenos poderes para responder
perante a justiça e cumprir de-
terminações judiciais, em medi-
da voltada a impedir novos epi-
sódios como o do Telegram.

O parecer foi detalhado pelo
relator, deputado Orlando Silva
(PCdoB-SP), em coletiva no Sa-
lão Nobre da Câmara dos Depu-
tados. Segundo ele, o presidente
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
sinalizou que pode votar a ur-
gência e o mérito do projeto no
mesmo dia -o que poderia ocor-
rer na semana que vem. Além
disso, Lira teria se prontificado a
ajudar na busca por consensos
em temas que tivessem resistên-
cia de bancadas.

Depois, o texto volta ao Sena-
do. A expectativa é que possa ser
votado pelos senadores até o fim
de abril.

No texto anterior, aprovado
pelo grupo de trabalho de depu-
tados que discutiu e alterou o
projeto que veio do Senado, a
exigência de representação legal
já existia, mas a redação era ge-
nérica.

O relatório apresentado nes-
ta quinta traz mais detalhes so-
bre essa representação legal. Ele
estabelece que a representação
deve ser feita por pessoa jurídica
e precisa ter plenos poderes pa-
ra responder perante as esferas
administrativa e judicial.

Essa representação deverá
fornecer às autoridades compe-
tentes informações relativas a
funcionamento, regras próprias
aplicáveis à expressão de tercei-
ros e comercialização de produ-
tos e serviços do provedor. Tam-
bém terá obrigação de cumprir
as determinações judiciais e res-
ponder a eventuais penaliza-
ções e multas aplicadas à em-
presa, especialmente por des-
cumprimento de obrigações le-
gais e judiciais.

De acordo com o relatório,
a mudança passaria a valer
imediatamente após a publi-
cação da lei.

A pressão para que as plata-
formas tenham representação
legal no país ganhou força após
o Telegram descumprir deci-
sões judiciais, levando o minis-
tro Alexandre de Moraes (STF) a
determinar o bloqueio do fun-
cionamento do aplicativo no
país. Dois dias depois, após a
plataforma atender às determi-
nações feitas por Moraes, o mi-
nistro liberou o Telegram.

Orlando Silva defendeu a
mudança. "Saiu de uma repre-
sentação meramente formal pa-
ra uma representação que seja
capaz de cumprir determina-
ções judiciais", disse. "É neces-
sário constituir uma pessoa jurí-
dica para que essa representa-
ção dê capacidade e competên-
cia a responder as demandas e
necessidades do Brasil."

O deputado manteve no tex-
to a extensão da imunidade par-
lamentar material para as redes
sociais -ou seja, manifestações
de deputado e senadores em re-
des sociais seriam protegidas
por lei. A aplicação também se-
ria imediata.

A Constituição já tem um dis-
positivo que trata de imunidade
parlamentar e que diz que de-
putados e senadores "são invio-
láveis, civil e penalmente, por
quaisquer de suas opiniões, pa-
lavras e votos".

"O caso Daniel Silveira é o
melhor emblema para demons-
trar que a imunidade parlamen-
tar material não serve para pro-
teger nem abrigar crime nem
criminoso", disse. "É um parla-
mentar que, ao tentar se abrigar
na imunidade parlamentar, viu
a força da justiça. O Poder Judi-
ciário vai decidir o caso de Da-
niel Silveira em função de cri-
mes tipificados na legislação
que versa sobre a defesa do esta-
do democrático de direito, à
época a lei de segurança nacio-
nal", defendeu.

Daniel Silveira foi preso em
fevereiro do ano passado por or-

dem de Alexandre de Moraes
por ter publicado na internet
um vídeo com ataques a minis-
tros da corte -Moraes, por exem-
plo, foi chamado por ele de
"Xandão do PCC".

O relator reduziu de 180 para
90 dias o prazo para entrada em
vigor de dispositivos que podem
ter algum impacto nas eleições.
É o caso do artigo que obriga
plataformas a adotarem medi-
das para impedir o funciona-
mento de robôs não identifica-
dos e a apontar conteúdo im-
pulsionado e publicitário pago.

Outro dispositivo que tam-
bém só entra em vigor três me-
ses após a publicação da lei é o
que estabelece que aplicativos
limitem o encaminhamento de
mensagens ou mídias para vá-
rios destinatários.

É o mesmo prazo para o dis-
positivo que determina que as
plataformas que oferecerem
serviço de impulsionamento de
propaganda eleitoral ou de con-
teúdos que mencionem candi-
dato, coligação ou partido dis-
ponibilizem aos usuários todos
os anúncios impulsionados. Se-
rá preciso informar valor total
gasto na propaganda impulsio-
nada, identificar o CNPJ ou CPF
do anunciante e características
gerais da audiência contratada,
entre outros dados.

Orlando Silva, em seu novo
parecer, fez uma mudança na lei
de inelegibilidade.

O artigo em questão que po-
derá ser aplicado a redes sociais
diz que qualquer partido, can-
didato ou Ministério Público
Eleitoral poderá entrar com re-
presentação junto à Justiça
Eleitoral, relatando fatos e indi-
cando provas, e pedir abertura
de investigação judicial para
apurar abuso do poder econô-
mico ou de autoridade ou uso
indevido dos veículos de comu-
nicação em benefício de candi-
dato ou de partido. A entrada
em vigor seria imediata após a
publicação da lei.

"A aplicação serve apenas e
somente para que a eficácia da
justiça eleitoral se dê plenamen-
te quando houver abuso nesses
espaços", disse. "Aqui o que se
busca é regular a conduta de
quem usa de modo abusivo as
plataformas digitais."

Para Orlando Silva, a lei aju-
dará a tornar as eleições mais se-
guras e confiáveis. "Ela pode
combater muito a desinforma-
ção nos serviços de mensagem
que tiveram já impacto impor-
tante nas eleições brasileiras de
2018", disse. "Eu tenho a impres-
são de que ela pode criar restri-
ções a agentes públicos e políti-
cos não manejarem os seus car-
gos utilizando a estrutura de co-
municação pública para servir à
desinformação."

Para diminuir outra resistên-
cia, o relator detalhou o artigo
que trata de conteúdo jornalísti-
co remunerado. O dispositivo
ressalva compartilhamento de
links e indica que poderá rece-
ber a remuneração a empresa
criada há pelo menos um ano -a
partir da publicação da lei- que
produza conteúdo jornalístico
original de forma regular, orga-
nizada, profissionalmente e
com endereço físico e editor res-
ponsável no Brasil.

Orlando Silva também alte-
rou um ponto criticado por pla-
taformas. O texto aprovado no
grupo de trabalho tinha uma re-
dação que, segundo as big techs,
podia afetar a publicidade diri-
gida, o que não ocorre nem na
LGPD (Lei Geral de Proteção de
Dados).

"Havia uma interpretação de
que ali poderia se impedir um
impulsionamento de publicida-
de de pequenos negócios. Nós
reelaboramos o artigo e cuida-
mos de proteger a privacidade
das pessoas e proteger a concor-
rência, citando nominalmente
inclusive as duas leis que eram
as pretendidas", disse o deputa-
do. "Então aqui eu imagino que
a indústria, que tinha uma visão
crítica desse artigo, deve ter evo-
luído." O dispositivo entra em
vigor três meses após a publica-
ção da lei.

Lula ignora Moro e Doria 
e adota linha 'paz e amor' 
JOÃO PEDRO
PITOMBO/FOLHAPRESS

Em meio a um dia conturbado
no cenário político nacional, o
ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) ignorou os anúncios
dos pré-candidatos Sergio Moro
(Podemos) e João Doria (PSDB) e
adotou uma linha "paz e amor"
em ato político na Bahia.

"Eu vou evitar falar mal dos
outros. Eu vou falar bem de nós",
afirmou ou ex-presidente logo
no início de seu discurso na sole-
nidade de lançamento da pré-
candidatura do ex-secretário da
Educação Jerônimo Rodrigues
(PT) ao Governo da Bahia.

Ontem, o presidenciável Ser-
gio Moro assinou ficha de filia-
ção à União Brasil e disse que
abriu mão "neste momento" de
disputar o Planalto. Doria, que
havia indicado a aliados que de-
sistiria da disputa, recuou e afir-
mou que mantêm a sua pré-
candidatura.

Lula repetiu que ainda não
decidiu se será candidato ao
Planalto, mas projetou um go-
verno sem rancores caso seja
eleito.

"Eu não posso governar com
ódio, não posso governar que-
rendo vingança contra nin-

guém. Tenho que governar com
o coração. Governar com cora-
ção de mãe e tratar daqueles
que mais precisam", disse.

Lula também evitou fazer re-
ferências aos potenciais adver-
sários do PT ao governo da Ba-
hia, e não citou os pré-candida-
tos ACM Neto (União Brasil) e
João Roma (PL) : "Eu nem sei
quem são os nossos adversá-
rios", disse o petista.

A postura amena em relação
a ACM Neto contrasta com
campanhas anteriores na Ba-
hia, quando Lula e o ex-prefeito
de Salvador trocaram rusgas e
críticas públicas. Na pré-cam-
panha ao governo da Bahia nes-
te ano, ACM Neto adotou uma
estratégia de palanque aberto,
tem evitado críticas a Lula e terá
em sua coligação apoiadores do
petista.

Lula destacou que apoiará Je-
rônimo Rodrigues na corrida
pelo governo baiano e se referiu
ao pré-candidato baiano como
"esse Jerônimo que ainda nem
conheço bem". Também desta-
cou o trabalho do PT na Bahia,
que governa o estado há quatro
mandatos: "Estamos governan-
do a Bahia há 16 anos. Então, te-
mos o que mostrar ao povo baia-
no", afirmou.

O ato com Jerônimo Rodri-
gues, teve como objetivo central
dar uma demonstração de força
e de unidade. Cerca de 3.000
pessoas participaram do lança-
mento da pré-candidatura em
uma casa de shows de Salvador,
incluindo caravanas de eleitores
que virão de cidades do interior.

Foram distribuídos adesivos
com as fotos de Lula, Jerônimo
Rodrigues e Otto Alencar, que
será o candidato a senador na
chapa governista. Alto-falantes
tocavam jingles em ritmo de axé.

No início da tarde, houve tu-
multo e parte da militância for-
çou os portões para entrar na
casa de eventos. Parte deles ad-
mitiam desconhecer o pré-can-
didato a governador: "Não sei
nada sobre ele", disse o nutricio-
nista Ícaro Ferreira, 33, que tra-
zia no peito um adesivo com o
slogan "time de Lula".

Em discurso na solenidade, o
senador Jaques Wagner (PT)
destacou a necessidade de voto
casado nas eleições nacional e
estadual.

"Lula vai dizer que é um polí-
tico que tem lado. Tenho certeza
que ele vai dizer 'aqui eu tenho
um time'. Para que ninguém te-
nha dúvida", afirmou.

O governador Rui Costa (PT)

BAHIA

prometeu a Lula uma larga mar-
gem de votos no estado: "Você
terá na Bahia no mínimo 70%
dos votos no primeiro turno. O
Lula precisa da Bahia, a Bahia
precisa do Lula".

O desempenho do ex-secre-
tário nas urnas será crucial para
alavancar a votação de Lula na
Bahia, quarto maior colégio
eleitoral do país e fundamental
para que o petista abra uma
vantagem de votos para com-
pensar possíveis reveses em ou-
tros estados.

Também discursou na sole-
nidade o vereador em Salvador
e pré-candidato a vice-governa-
dor Geraldo Júnior (MDB), que
até esta quarta-feira passada fa-
zia parte da base aliada do pre-
feito Bruno Reis (União Brasil) e
em janeiro participou lança-
mento da candidatura de ACM
Neto (União Brasil) ao governo
do estado.

A escolha de Jerônimo Rodri-
gues como candidato a gover-
nador aconteceu em meio a
uma série de atritos internos na
base aliada do governador Rui
Costa (PT) que resultaram no
rompimento do PP do vice-go-
vernador João Leão, um dos
principais aliados do governo
desde 2009.

A primeira opção do PT para
a sucessão era o senador Jaques
Wagner, que desistiu da disputa
em fevereiro. A segunda escolha
recaiu sobre o senador Otto
Alencar, que também declinou
da missão. Só então Jerônimo
Rodrigues foi escolhido candi-
dato a governador.
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Reino Unido e aliados vão
enviar mais ajuda militar

O Reino Unido e seus aliados
concordaram em enviar mais
ajuda militar letal à Ucrânia pa-
ra ajudar na defesa contra a in-
vasão russa, afirmou o ministro
britânico da Defesa, Ben Walla-
ce, ontem.  

"Haverá mais auxílio letal
chegando à Ucrânia, como re-
sultado de hoje. Alguns países
apresentaram novas ideias ou
ainda mais promessas de di-
nheiro", afirmou Wallace a jor-
nalistas, após receber 35 parcei-
ros internacionais na segunda
Conferência Internacional de

Doadores de Defesa para a Ucrâ-
nia (IDDCU, na sigla em inglês).

O auxílio irá incluir a oferta
de novos sistemas aéreos e de
Defesa, baterias de artilharia de
longo alcance e contra-ataque,
veículos blindados, e também
treinamentos mais amplos e
apoio logístico.

"A conferência de doadores
de hoje demonstra a determina-
ção da comunidade internacio-
nal de apoiar a Ucrânia diante
da invasão ilegal e não-provoca-
da do presidente Putin e de suas
forças russas", afirmou Wallace

posteriormente em nota.
"Estamos intensificando nos-

sa coordenação para intensifi-
car o apoio militar e garantir que
as Forças Armadas da Ucrânia
fiquem mais fortes enquanto
continuam repelindo as forças
russas."

Moscou chama a invasão ini-
ciada no dia 24 de fevereiro de
"operação militar especial", com
o objetivo de desmilitarizar e
"desnazificar" o país vizinho - al-
go que a Ucrânia e o Ocidente
classificam como um pretexto
sem base para a guerra.

UCRÂNIA

Doria cede
gestões de
parques por
R$ 62 milhões

O projeto de privatização
das gestões de parques esta-
duais, programa que João
Doria (PSDB) vem imple-
mentando desde que assu-
miu o governo do Estado, es-
tendeu-se ontem aos par-
ques Villa-Lobos, Cândido
Portinari e Água Branca.

Em sessão pública, o con-
sórcio Novos Parques Urba-
nos venceu o leilão para a
gestão das três áreas de lazer
localizadas na zona oeste da
capital paulista. A proposta
vencedora ofereceu um valor
de outorga fixa de R$ 62,7 mi-
lhões, resultando em um
contrato de R$ 124,3 milhões
-o valor corresponde à soma
da outorga fixa mais os inves-
timentos obrigatórios.

A concessionária é com-
posta pela empresa LivePark
(que pertence ao DC Set
Group), pelo Grupo Oceanic
(que controla o Oceanic Aqua-
rium, em Balneário Camboriú,
em SC) e por mais quatro em-
presas dos setores de enge-
nharia e construção, Turita,
Era Técnica, Egypt e Pavienge.

O edital havia sido lança-
do em dezembro, prevendo a
cessão das áreas de uso pú-
blico por 30 anos, com previ-
são de receita de R$ 900 mi-
lhões nesse período.

Recentemente já foram
concedidas as administrações
do Horto Florestal, do Parque
Estadual da Cantareira, além
de outros nove parques em
todo o estado (incluindo os
leiloados nesta quinta).

O projeto segue modelo
que avançou também na es-
fera municipal, a exemplo da
concessão do parque Ibira-
puera, na gestão de Bruno
Covas.

O vencedor passa a ter o
direito de exploração comer-
cial e publicitária nos três
parques, tendo a obrigação
de investir em revitalização,
implantação de novos servi-
ços e manutenção dos espa-
ços. O investimento mínimo
é de de R$ 61,6 milhões, dos
quais R$ 46,9 milhões nos
seis primeiros anos.

O parque da Água Branca
conta com uma área de 136
mil m² com 70 edificações.
Antes da pandemia, o local
recebia 2,9 milhões de visi-
tantes por ano. Idealizado
pela Sociedade Rural Brasi-
leira, entidade representativa
da agropecuária brasileira,
foi inaugurado em 1929 e tem
como uma de suas principais
características a criação de
animais e também sua feira
de produtos orgânicos, reali-
zadas aos sábados.

Os parques Villa-Lobos e
Candido Portinari são vizinhos
e possuem, juntos, uma área
de 850 mil m² e 33 edificações.
Antes da pandemia, mais de 11
milhões de pessoas visitavam
os espaços anualmente.

Com a concessão dos par-
ques Villa-Lobos, Cândido
Portinari e Água Branca, re-
pete-se a experiência que a
população conheceu com a
concessão da gestão do Ibira-
puera, realizada pela prefei-
tura, onde houve prolifera-
ção de mídias publicitárias,
com a utilização de marcas
em quiosques, uniformes,
pontos de venda de comida,
guarda-sóis.

No Ibirapuera, a privatiza-
ção resultou inclusive na co-
mercialização de exclusivi-
dade de venda de bebidas
para a Ambev.

Questionado se essa práti-
ca também ocorrerá em Vil-
la-Lobos, Cândido Portinari e
Água Branca, o secretário es-
tadual de Infraestrutura e
Meio Ambiente, Marcos Pe-
nido, disse que o vencedor da
licitação "deverá seguir o pla-
no diretor dos parques".

Além disso, Penido afirma
que os conselhos dos espaços
serão sempre consultados e
que o vencedor "estudará for-
mas de comercialização que
viabilizem o retorno de seu
investimento".

LEILÃO

Angola condena bispo
Honorilton da Universal
a 3 anos de prisão
GILBERTO
NASCIMENTO/UOL/FOLHAPRESS

O
bispo brasileiro Ho-
norilton Gonçalves,
ex-vice-presidente

da TV Record no Brasil e líder
espiritual da Igreja Universal do
Reino de Deus em Angola, foi
condenado no país africano a
três anos de prisão, sob acusa-
ção de violência doméstica, por
ter imposto a religiosos locais
que fizessem vasectomias.

O juiz Tutri Antônio, presi-
dente da 4ª Secção dos Crimes
Comuns, suspendeu a pena por
dois anos, após recurso da ala
angolana da Igreja Universal,
que questiona a direção brasilei-
ra e considerou a pena branda.

A Justiça angolana decidiu
ainda que o bispo Honorilton
deve pagar indenização de 30
milhões de kwanzas (R$ 313 mil)
ao religioso Alfredo Faustino, e
15 milhões de kwanzas (R$ 156
mil) a Jimy Inácio, que teriam si-
do vítimas de violência domésti-
ca e pressão psicológica.

A Universal foi procurada pa-
ra comentar o resultado do jul-
gamento e as acusações, mas
ainda não se manifestou.

Outros três réus foram ab-
solvidos: o brasileiro Fernando
Henriques Teixeira, pastor e
executivo da TV Record África;
e os angolanos Antonio Miguel
Ferraz, bispo; e Belo Kifua Mi-

guel, pastor.
As quatro pessoas da Univer-

sal haviam sido acusadas tam-
bém de lavagem de dinheiro e
associação criminosa, mas a
Justiça não considerou esses cri-
mes na definição das penas.

Honorilton Gonçalves não
ocupava nenhum cargo oficial
na Universal em Angola, mas
era considerado homem de total
confiança do líder máximo da
igreja, Edir Macedo. As leis lo-
cais exigem que essas funções
sejam assumidas por angolanos.

O Tribunal Provincial de
Luanda Dona Ana Joaquina di-
vulgou a sentença por volta das
18h (horário local ou às 14h no
Brasil).

O julgamento dos réus come-
çou no dia 18 de novembro. Fo-
ram realizadas cerca de 15 au-
diências, sempre às quintas-fe-
ras, com 150 pessoas ouvidas.

O Serviço de Investigação
Criminal (SIC) de Angola, o
equivalente à Polícia Federal no
Brasil, afirmou ter recebido,
desde o final de 2019, denúncias
de lavagem de dinheiro, evasão
de divisas, racismo e imposição
de vasectomia contra membros
brasileiros da Universal.

As acusações foram subscritas
por mais de 300 bispos e pastores
angolanos. Em junho de 2020,
330 bispos e pastores romperam
com a direção brasileira da Uni-
versal e assumiram o controle da

instituição religiosa no país.
Em maio do ano seguinte, a

TV Record África teve suas ativi-
dades suspensas no país. Mais
de 50 pastores e obreiros brasi-
leiros da Universal foram man-
dados de volta ao Brasil.

O executivo Fernando Teixei-
ra, "braço administrativo" do
bispo Honorilton, foi acusado
por bispos angolanos de utilizar
a TV Record África para retirar
dinheiro ilegalmente do país.
Essa denúncia foi revelada pelo
UOL em dezembro. Os valores
somados chegariam a US$ 120
milhões por ano.

A ala brasileira da Universal
em Angola negou veemente-
mente as denúncias. "É total-
mente falsa esta questão. É to-
talmente sem fundamento. Isto
é uma versão levantada por es-
tes ex-pastores e pastores de dis-
sidências com o objetivo de to-
mar a igreja. Eles criaram a sua
versão a fim de tomar a igreja,
uma vez que é um crime. Todas
as ofertas da igreja são total-
mente aqui declaradas para o
Estado e a esta versão que os
dissidentes levantaram é total-
mente infundada."

A Igreja Universal no Brasil
também havia contestado as
acusações e afirmado que a li-
berdade religiosa está em risco
no país africano. Também pro-
curada, a TV Record não co-
mentou as denúncias, à época.

UM-SETE-UM

OUTONO: Nublado com pela manhã, 
chuva à tarde e à noite.

Manhã Tarde Noite
06:15 18:05

17º23º 85%

Orani João Tempesta, O.Cist 
Arcebispo do Rio de Janeiro

Cardeal Tempesta

Ainda é tempo
de penitência

O fruto de uma autêntica penitência, que é a con-
versão do coração a Deus, pode perder-se se cai

na tentação, que não é só de épocas remotas, de ten-
tar esquecer que o pecado é pessoal com consequên-
cias sociais e comunitárias. Deus quer que o pecador
se converta e viva, mas este deve cooperar com o ar-
rependimento e com as obras de penitência. No seu
sentido próprio e verdadeiro, o pecado – dizia São
João Paulo II –  “é sempre um ato da pessoa, porque é
um ato de um homem, individualmente considera-
do, e não propriamente de um grupo ou de uma co-
munidade.

Descarregar o homem dessa responsabilidade se-
ria obliterar a dignidade e a liberdade da pessoa, que
também se revelam – se bem que negativa e desas-
trosamente – nessa responsabilidade pelo pecado
cometido. Por isso, em todos e em cada um dos ho-
mens, não há nada tão pessoal e intransferível como
o mérito da virtude ou a responsabilidade da culpa.

Assim, é uma graça do Senhor não deixarmos de
arrepender-nos dos nossos pecados passados nem
mascararmos os presentes, mesmo que não passem
de imperfeições. Que também nós passamos dizer:
Eu reconheço a minha iniquidade e o meu pecado
está sempre a minha frente (Sl 50,5). 

É verdade que um dia confessamos as nossas cul-
pas e o Senhor nos disse: Vá e não tornes a pecar.
Mas os pecados deixam um vestígio na alma. “Per-
doada a culpa, permanecem as relíquias do pecado,
disposições causadas pelos atos anteriores, embora
fiquem debilitadas e diminuídas, de maneira que
não dominam o homem e permanecem mais em for-
ma de disposição que de hábito. Além disso, existem
pecados e faltas que não chegamos a perceber por
falta de espírito de exame, por falta de delicadeza de
consciência... são como más raízes que ficaram na
alma e que é necessário arrancar mediante a peni-
tência para impedir que produzam frutos amargos”.

Muitos são os motivos que temos para fazer peni-
tência neste tempo da Quaresma, e devemos concre-
tizá-la em pequenas coisas: em mortificar os nossos
gostos nas refeições – em viver a abstinência que a
Igreja manda – , em ser pontuais, em vigiar a imagi-
nação. E também em procurar, com o conselho do
diretor espiritual, do confessor, outros sacrifícios de
maior importância, que nos ajudem a purificar a al-
ma e a reparar os pecados próprios e alheios.

O pecado seja sempre uma ofensa pessoal a Deus,
não deixa de produzir efeitos nos demais homens.
Para bem ou para o mal, estamos sempre influindo
naqueles que estão ao nosso lado, na Igreja e no
mundo, e não apenas pelo bom ou mau exemplo que
lhes damos ou pelos resultados diretos das nossas
ações. Esta é a outra face daquela solidariedade que,
em nível religioso, se desenvolve no profundo e mag-
nífico mistério da Comunhão dos santos, graças à
qual se pode dizer que cada alma que se eleva, eleva
o mundo.

O Senhor pede-nos que sejamos motivo de alegria
e luz para toda a Igreja. No meio do nosso trabalho e
das nossas tarefas, ser-nos-á de grande ajuda pensar
nos outros, saber que somos apoio- também me-
diante a penitência – para todo o Corpo Místico de
Cristo, e em especial para aqueles que, ao longo da
vida, o Senhor foi colocando ao viveres, serás de bom
grado um homem penitente. E compreenderás que a
penitência é gaudium etsi laboriosum – alegria, em-
bora trabalhosa. E te sentirás “aliado” de todas as al-
mas penitentes que foram, são e serão. Terás mais fa-
cilidade em cumprir o teu dever, se pensares na aju-
da que te prestam os teus irmãos e na que deixas de
prestar-lhes se não és fiel.

A penitência que o Senhor nos pede, como cris-
tãos que vivem no meio do mundo, deve ser discreta,
alegre..., uma penitência que quer permanecer inad-
vertida, mas que não deixa de traduzir-se em atos
concretos. Além disso, não faz mal que vez por outra
se percebam as nossas penitências. Se foram teste-
munhas das tuas fraquezas e misérias, que importa
que o sejam da tua penitência?

Uma penitência que agrada muito a Deus é aquela
que se manifesta em atos de caridade e que tende a
facilitar aos outros o caminho que conduz a Deus,
tornando-o mais amável. As nossas oferendas ao Se-
nhor devem caracterizar-se pela caridade: saber pe-
dir perdão àqueles a quem ofendemos; assumir ple-
namente o sacrifício que supõe cuidar da formação
de alguém que está sob a nossa responsabilidade; ser
pacientes; saber perdoar com prontidão e generosi-
dade. A este respeito, nos diz São Leão Magno: “Ain-
da que sempre seja necessário aplicar-se à santifica-
ção do corpo, agora sobretudo, durante os jejuns da
Quaresma, deveis aperfeiçoar-vos pela prática de
uma piedade mais ativa. Daí esmola, que é muito efi-
caz para nos corrigirmos das nossas faltas; mas per-
doai também as ofensas e abandonai as queixas con-
tra aqueles que vos fizeram algum mal” (São Leão
Magno, Sermão 45 –  Sobre a Quaresma).

Que a Bem-Aventurada Virgem Maria nos ajude
nesta etapa de santificação já caminhando para o fi-
nal do tempo quaresmal e nos convida a conversão e
a ter um coração completamente voltado para amar
ainda mais a Deus e o próximo.

Putin vai bloquear gás a países
'hostis' que não pagarem em rublo

O presidente da Rússia, Vla-
dimir Putin, assinou ontem um
decreto que regulamenta o co-
mércio de gás natural com paí-
ses considerados "hostis", como
os Estados Unidos e todos os
membros da União Europeia.

Segundo o governo russo, o
texto entra em vigor a partir des-

ta sexta-feira e determina que
empresas ocidentais abram
contas correntes em rublos, em
bancos russos, para comprar o
gás do país.

"Se tais pagamentos não fo-
rem feitos, vamos considerar
inadimplência por parte dos
compradores, com todas as con-

sequências decorrentes", afir-
mou Putin.

"Ninguém nos vende nada de
graça, e nós tampouco faremos
obras de caridade. Isso significa
que os contratos existentes, no
caso de falta de pagamento em
rublos, serão interrompidos",
afirmou Putin.

EUA liberam 1 mi de barris por dia 
A Casa Branca anunciou on-

tem a liberação recorde de 1 mi-
lhão de barris de petróleo por
dia durante 180 dias das reser-
vas americanas numa tentativa
de estabilizar os preços.

A liberação recorde equivale
a dois dias de demanda global e
chegaria ao mercado ao longo
de vários meses, disseram qua-
tro fontes norte-americanas
nesta quarta-feira.

"Após consultas aos aliados e
parceiros, o presidente Joe Bi-
den vai anunciar a maior libera-
ção de petróleo das nossas re-
servas na história", anunciou a

Casa Branca em comunicado.
"A escala dessa liberação não

tem precedentes: o mundo nun-
ca teve uma liberação de petró-
leo das reservas de 1 milhão de
barris por dia. Essa injeção re-
corde vai promover uma quanti-
dade histórica de fornecimento
que vai servir como ponte até o
final do ano quando a produção
doméstica aumentar", diz tre-
cho de comunicado da Casa
Branca.

Após o anúncio, os preços do
petróleo despencavam. Os con-
tratos futuros de petróleo Brent
para maio, que expiram hoje,

caíam cerca de 5 dólares, ou
4,35%, para US$ 108,50 por bar-
ril às 11h54 (horário de Brasília).

Já o petróleo dos EUA (WTI)
para entrega em maio recuava
mais de US$ 4, para 103,70 por
barril, no mesmo horário.

"Uma liberação gradual de 1
milhão de barris de petróleo pa-
ra os próximos seis meses é um
sinal de que não se espera uma
solução rápida para a crise na
Ucrânia, que reduziu o forneci-
mento de petróleo", disse Su-
sannah Streeter, analista sênior
de investimentos e mercados da
Hargreaves Lansdown.

PETRÓLEO
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