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TESOURO

Carga tributária brasileira
é a maior em 12 anos
dois pontos percentuais em relação a 2020 (quando o número havia ficado em 31,7%) e foi impulsionado pela reversão dos incentivos fiscais instaurados durante a crise da Covid-19. Os números fazem parte de estimativas feitas pelo Tesouro Nacional com base no manual de estatísticas
do FMI (Fundo Monetário Internacional). PÁGINA 2

A carga tributária brasileira cresceu para o equivalente a 33,9% do PIB
(Produto Interno Bruto) em 2021, o maior patamar em pelo menos 12
anos. A elevação é registrada apesar da promessa feita pelo presidente
Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha de 2018 de uma redução gradativa de impostos. O percentual é resultado de um aumento superior a

RECEITA

POLÊMICA
MOACYR LOPES JÚNIOR/FOLHAPRESS

Venda de
imóvel para
quitar outro é
isenta de IR
A Receita Federal publicou
uma norma que amplia as possibilidades para a pessoa física
vender imóveis com direito a
isenção de Imposto de Renda.
Com a mudança, fica previsto expressamente que é isenta a venda que tenha o objetivo de quitar
a prestação de outro imóvel que
esteja sendo comprado por meio
de financiamento. As condições
são que os recursos sejam usados em seis meses após a venda,
que os dois ativos sejam residenciais e localizados no Brasil e que
o novo imóvel já seja possuído
pelo vendedor do 1º. De acordo
com a Receita, o normativo retira
a vedação prevista anteriormente a essa hipótese. PÁGINA 2

RIO

O empresário Adriano Pires (foto) informou ao Palácio do Planalto
ontem ter dificuldades para assumir a presidência da Petrobras e
criou um impasse para o governo. Segundo pessoas ligadas à estatal,
o ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia) ainda buscava encontrar uma solução para convencer Pires a mudar de ideia. De acordo com integrantes do governo, ainda não há clareza a respeito de
um plano B, caso se concretize a desistência de Pires. Até o momento, o Palácio do Planalto e o MME (Ministério de Minas e Energia) dizem que não receberam nenhum comunicado oficial sobre a desistência. A decisão do economista cria um impasse para o governo,
que tem menos de dez dias para conseguir um substituto para presidir a Petrobras. Na prática, apesar de a troca ter sido anunciada, ela
só ocorreria no próximo dia 13. PÁGINA 3

ATAQUE

Sobe para
18 número
de mortes em
razão da chuva
Subiu para 18 o número de
pessoas mortas em razão das
fortes chuvas que castigaram o
estado do Rio de Janeiro a partir de quinta-feira passada.
Dois corpos foram encontrados na madrugada de ontem
em Angra do Reis (a 156 km do
Rio), no bairro Monsuaba, uma
das regiões mais afetadas pelo
temporal. Na cidade, ao menos
seis casas foram atingidas por
deslizamentos de terra, deixando pelo menos dez mortos,
sendo cinco crianças e cinco
adultos. Choveu em 48 horas o
equivalente a 655 milímetros
no continente e a 592 milímetros em Ilha Grande. Segundo a
prefeitura, são índices jamais
registrados antes. PÁGINA 14

Pires desiste
de assumir
presidência
da Petrobras

PLANOS

A JORNALISTA

Conselho de Ética da Câmara é
acionado contra Eduardo Bolsonaro
FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

bo, durante a ditadura militar. O PCdoB também
entrará com uma representação contra o filho do
presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo mesmo episódio. No domingo passado, Eduardo publicou nas
redes sociais a imagem da última coluna da jornalista e escreveu: "Ainda com pena da". PÁGINA 4

O PSOL protocolou uma representação no Conselho de Ética da Câmara em que pede a cassação
do mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) (foto) devido a uma publicação no
Twitter em que o parlamentar ironiza a tortura sofrida pela jornalista Míriam Leitão, do jornal O Glo-

DE

SAÚDE

ANS manda
Amil reassumir
a carteira de
planos da APS
A ANS (Agência Nacional de
Saúde Suplementar) anunciou
ontem a adoção de medida cautelar determinando que a operadora Amil reassuma e se mantenha como responsável pela
carteira de planos individuais
transferida para a operadora
APS no final do ano passado.
Desde o início do ano, a APS é a
responsável pela assistência aos
cerca de 330 mil beneficiários de
planos individuais e familiares
em São Paulo, no Rio de Janeiro
e no Paraná que foram transferidos da Amil. Matéria publicada
pelo jornal Folha de S.Paulo
mostrou que os clientes da Amil
convivem com o temor de quebra do plano desde a mudança
de controle. PÁGINA 3
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Dólar cai para R$ 4,60
e fecha no menor
nível em dois anos

Carga tributária brasileira
é a maior em 12 anos

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

A entrada de fluxos externos atraídos por juros altos e
pela valorização das commodities fez o dólar cair pela terceira vez seguida e fechar no
menor nível em mais de dois
anos. A Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) teve um
dia mais tenso, com a indecisão sobre o comando da Petrobras, e teve leve queda.
O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 4,608,
com queda de R$ 0,059 (1,27%). Após abrir próxima da
estabilidade, a cotação operou
em baixa durante todo o dia,
na faixa entre R$ 4,60 e R$ 4,62.
A moeda norte-americana
está no menor nível desde 4
de março de 2020, uma semana antes de a Organização
Mundial de Saúde decretar a
pandemia de covid-19, quando tinha fechado a R$ 4,58.
Apenas nos dois primeiros
dias úteis de abril, o dólar caiu
3,2%. Em 2022, a divisa acu-

mula baixa de 17,36%.
A euforia no mercado de
câmbio não se repetiu no mercado de ações. O Índice Bovespa (Ibovespa), fechou aos
121.279 pontos, com queda de
0,24%. Apesar de uma reação
durante a tarde, o indicador
encerrou em baixa pressionado pela situação da Petrobras
e por ações de bancos, que
caíram ontem.
A queda na Bolsa só não foi
maior porque o Ibovespa foi
beneficiado pelas bolsas norte-americanas. Em relação ao
dólar, a moeda norte-americana continua caindo por dois
fatores. O primeiro são os juros
altos no Brasil, que atrai fluxos
de capital para países emergentes.
O segundo é a valorização
das commodities (bens primários com cotação internacional) provocada pela guerra entre Rússia e Ucrânia, que está
trazendo mais divisas para países exportadores de matériasprimas, como o Brasil.

PRODUÇÃO

Petrobras encerra março
com nível de utilização
das refinarias em 91%
ANA CRISTINA AMPOS/ABRASIL
A Petrobras informou ontem
que alcançou 91% de fator de
utilização total do parque de refino na última semana de março
de 2022. A média do fator de utilização considerando todo o mês
foi de 89%.
Segundo a companhia, em
2021, o nível médio de utilização
das refinarias da Petrobras foi de
83%, maior índice dos últimos 5
anos. “O fator de utilização total
do refino considera o volume de
carga de petróleo efetivamente
processado e a carga de referência das refinarias, ou seja, a capacidade máxima de operar, respeitando os limites de projeto
dos equipamentos, os requisitos
de segurança, de meio ambiente
e de qualidade dos derivados
produzidos, além da racionalidade econômica das decisões de
produção, com foco em geração

de valor”, informou a empresa.
“A definição do nível de utilização é uma decisão técnica e
econômica, que leva em conta a
demanda dos clientes da Petrobras, as alternativas globais de
suprimento e preços de petróleo
e derivados, diferentes configurações e limites de operação e a
necessidade de paradas de manutenção das unidades de refino, entre outros fatores. A Petrobras está produzindo o máximo
possível dentro de condições seguras, sustentáveis e econômicas”, disse, em nota, o diretor de
Refino e Gás Natural da Petrobras, Rodrigo Costa.
A Petrobras informou ainda
que irá realizar investimentos de
US$ 6,1 bi em refino nos próximos cinco anos, para expandir a
capacidade de refino, a geração
de produtos de maior qualidade
e posicionar suas refinarias entre
as melhores do mundo .

APADRINHADOS

OUTRO

A carga dos governos estaduais aumentou 0,55 ponto
percentual (para 9,09% do PIB).
Já a dos governos municipais
aumentou em 0,06 (para 2,33%
do PIB).
Os dados mostram ainda que
a maior carga tributária é feita
sobre bens e serviços (14,76% do
PIB). Em seguida, ficam contribuições sociais (8,19%), impostos sobre renda, lucros e ganhos
de capital (8,02%), tributos sobre a propriedade (1,65%) e outros (1,28%).
Durante a campanha de 2018,
o então candidato Bolsonaro
afirmou no programa de governo entregue à Justiça Eleitoral
que suas propostas incluíam a
"gradativa redução da carga tributária bruta brasileira".
O único ano em que o mandato registrou retração da carga,
no entanto, foi em 2020 –ano do
auge da crise econômica provocada pela pandemia de Covid-

19 e quando foram concedidas
medidas de alívio nos impostos
para reduzir o impacto da crise.
Neste ano, o governo tem intensificado medidas definitivas
de redução de impostos. Segundo o ministro Paulo Guedes
(Economia), a elevação da arrecadação tributária não pode alimentar um Estado obeso e dar
margem a políticas consideradas equivocadas.
Em fevereiro, por exemplo, o
governo anunciou um corte linear de 25% no IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).Guedes defendeu a medida
dizendo que ela vai impulsionar
o parque fabril brasileiro.
"A redução de 25% do IPI é
um marco do início da reindustrialização brasileira, após quatro décadas de desindustrialização", afirmou. "[O imposto] era
uma estaca cravada na indústria
brasileira, e nós vamos tirar essa
estaca", acrescentou.

IMÓVEL

Receita isenta de IR venda de
imóvel para quitar financiamento
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS
A Receita Federal publicou
uma norma que amplia as possibilidades para a pessoa física
vender imóveis com direito a
isenção de Imposto de Renda.
Com a mudança, fica previsto
expressamente que é isenta a
venda que tenha o objetivo de
quitar a prestação de outro imóvel que esteja sendo comprado
por meio de financiamento.
As condições são que os recursos sejam usados em seis
meses após a venda, que os dois
ativos sejam residenciais e localizados no Brasil e que o novo
imóvel já seja possuído pelo
vendedor do primeiro.
De acordo com a Receita, o
normativo (publicado em 16 de
março) retira a vedação prevista
anteriormente a essa hipótese. A
jurisprudência do STJ (Superior
Tribunal de Justiça) já considerava ilegal o impedimento.
"O entendimento anterior era
de que não haveria isenção nos

casos em que o valor resultante
da venda de imóvel(is) residencial(is) era usado para quitar financiamento, mas somente
quando usado para a compra de
outro(s) imóvel(is) residencial
(is), localizado(s) no Brasil, no
prazo de 180 dias da celebração
do contrato", afirma a Receita.
"A nova instrução revogou a
vedação à isenção e incluiu a
previsão expressa da isenção sobre o ganho na venda de imóvel(is) residencial(is) para quitar financiamento(s)", complementa nota enviada pelo Fisco.
As informações sobre o normativo foram publicadas ontem
pelo jornal O Estado de S. Paulo.
Bianca Xavier, professora de
direito tributário da FGV (Fundação Getúlio Vargas), afirma
que desde 2005 a legislação brasileira vem sendo flexibilizada
para dar isenção de Imposto de
Renda às operações de venda de
imóveis em certas circunstâncias. O objetivo é reduzir o custo
das transações e, assim, movi-

mentar o mercado imobiliário.
Ela diz que o entendimento
sendo modificado pela Receita
já era previsto pela Justiça, mas
que, mesmo assim, a norma do
Fisco vai contribuir para trazer
mais segurança jurídica e menos litígios entre União e contribuintes. "Nada melhor do que a
Receita reconhecer isso e impedir a judicialização", afirma.
Daniel de Paula, especialista
da consultoria contábil IOB,
afirma que a lei sobre o tema
não vedava o benefício no caso
da isenção para financiamentos
e que, por isso, o Judiciário entendia que a norma infralegal da
Receita não tinha poder para essa proibição.
Apesar disso, diz ele, o entendimento acaba beneficiando só
quem entrava na Justiça. "A Receita publicou essa instrução
normativa mais para dar segurança aos contribuintes", afirma.
O Imposto de Renda sobre ganho de capital tem alíquotas entre 15% e 22,5% aplicadas sobre o

"lucro" da operação (ou seja, a
diferença entre o preço de venda
e o da compra feita anteriormente). Os percentuais variam conforme o valor (quanto maior o
ganho, maior a alíquota).
A medida era um pedido do
setor imobiliário, que acaba
sendo beneficiado por menores
custos das transações no mercado. "Sempre ajuda", diz José
Carlos Martins, presidente da
CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção).
A nova isenção se soma a outras hipóteses já previstas em lei.
Os normativos já preveem, por
exemplo, que o ganho de capital
de imóvel é isento se o vendedor, em seis meses após a celebração do contrato, aplicar os
recursos na compra de outro
imóvel residencial no país.
Também há um percentual
progressivo de isenção para
imóvel vendido quanto mais antigo for o ativo. Aqueles comprados antes de 1969, por exemplo,
são isentos.

FEVEREIRO

Bolsonaro indica nomes
para agências e autarquias
O presidente Jair Bolsonaro
(PL) indicou 21 nomes para as
cúpulas das agências reguladoras e das autarquias federais, entre eles um advogado amigo do
senador Flávio Bolsonaro (PLRJ), além do chefe de gabinete
do ministro Gilmar Mendes, do
STF (Supremo Tribunal Federal). Também sugeriu a aprovação a estes órgãos de assessores
de ministros do governo e do senador Marcos Rogério (PL-RO),
aliado de Bolsonaro no Congresso. As sugestões são para
compor a ANP, ANS, Antaq,
ANTT, ANA, Anvisa, ANM, Cade, CVM e Aneel (veja lista abaixo). Estes nomes serão sabatinados no Senado e foram divulgados em publicação desta segun-

A

carga tributária brasileira cresceu para o
equivalente a 33,9% do
PIB (Produto Interno Bruto) em
2021, o maior patamar em pelo
menos 12 anos. A elevação é registrada apesar da promessa feita pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha de
2018 de uma redução gradativa
de impostos.
O percentual é resultado de
um aumento superior a dois
pontos percentuais em relação a
2020 (quando o número havia
ficado em 31,7%) e foi impulsionado pela reversão dos incentivos fiscais instaurados durante a
crise da Covid-19.
Os números fazem parte de
estimativas feitas pelo Tesouro
Nacional com base no manual
de estatísticas do FMI (Fundo
Monetário Internacional). O número oficial sobre a carga tribu-

tária costuma ser divulgado pela
Receita Federal no meio do ano.
Na decomposição por esfera
de governo, o maior crescimento foi visto na cobrança de
impostos do governo federal que teve crescimento de 1,53
ponto percentual (para 22,48%
do PIB).
De acordo com o Tesouro, o
aumento na arrecadação federal
é resultado de fatores como a
elevação de receitas com IRPJ
(Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica) e CSLL (Contribuição
Social sobre Lucro Líquido), indicando um melhor resultado
das empresas.
Além disso, forma obtidos
mais recursos obtidos com o
IOF (Imposto sobre Operações
Financeiras). Nesse caso, o crescimento é registrado após a alíquota ficar reduzida a zero entre
3 de abril de 2020 e 31 de dezembro de 2020 para mitigar os efeitos da crise da Covid-19.

da-feira no Diário Oficial da
União. Bolsonaro também pediu a retirada da tramitação de
quatro indicações feitas nos meses anteriores. Em dois casos estes nomes foram sugeridos, na
mesma publicação, para outras
vagas em agências.
O advogado João Pedro Barroso do Nascimento, indicado a
presidente da CVM (Comissão
de Valores Mobiliários), é amigo de infância do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O nome
sugerido para a autarquia foi citado por Flávio em um projeto
de lei apresentado em 2020 sobre a realização de assembleias
de acionistas e reuniões de sócio com voto e participação a
distância.

CNI vê indicadores Industriais
com imobilidade preocupante
De todos os índices analisados
pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI) para a composição dos Indicadores Industriais de
fevereiro, apenas o relativo a horas
trabalhadas na produção apresentou crescimento, na comparação com janeiro. Segundo a entidade, os índices relativos a faturamento e emprego recuaram, interrompendo a sequência de três
altas consecutivas. Para a CNI, o
resultado mostra "desaceleração
do setor".
Os demais índices analisados
pela confederação não apresentaram grandes variações, o que, segundo a equipe técnica da CNI,
representa uma "imobilidade

preocupante para a atividade econômica". O faturamento real da
indústria de transformação recuou 0,2% em fevereiro de 2022,
na comparação com janeiro (série
livre de efeitos sazonais). "O recuo
ocorre após três altas consecutivas, período no qual o faturamento havia crescido 5,7%. Na comparação com fevereiro de 2021, o faturamento registra queda de 5%",
diz o levantamento.
O emprego industrial manteve-se "praticamente estável", segundo a CNI, apresentando recuo
de "apenas 0,1%" na comparação
com janeiro. No somatório dos
três meses anteriores esse índice
havia crescido 0,8%. Na compara-
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ção com fevereiro de 2021, o emprego aumentou 2,9%.
Já as horas trabalhadas na produção registraram crescimento de
1,4%, na comparação entre fevereiro e janeiro. "O índice volta a
crescer após o pequeno recuo do
mês anterior (-0,2%) e passa a registrar três altas nos últimos quatro meses, totalizando crescimento de 3,8% no período", informa a
CNI. A entidade acrescenta que o
total de horas trabalhadas na produção em fevereiro de 2022 é 2,1%
acima do registrado em fevereiro
de 2021. O rendimento médio real
dos trabalhadores da indústria
caiu 0,1% entre janeiro e fevereiro
de 2022. Na comparação com fe-

vereiro de 2021, o rendimento do
trabalhador teve, na média, uma
pequena alta, de 0,7%, enquanto a
inflação medida no período (12
meses), segundo o IBGE, ficou em
10,54%. A massa salarial da indústria de transformação apresentou
estabilidade no período janeirofevereiro de 2022. Na comparação
com fevereiro de 2021, este índice
registrou alta de 3,5%.
A Utilização da Capacidade
Instalada (UCI) ficou estável registrando 81%. Na comparação com
fevereiro de 2021, entretanto, registrou alta de 0,4 ponto percentual. Na avaliação do gerente de
Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, a "imobilidade"
desses indicadores é algo "preocupante para a atividade econômica". Segundo ele, o desempenho
do setor industrial precisa melhorar para recuperar as quedas de
2021 e 2020. Os resultados, no entanto, não mostram que essa trajetória de recuperação era sustentável, complementou o economista.
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OUTONO: Nublado com sol.
Pancadas de chuva de tarde e à noite.
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Pires desiste de assumir
presidência da Petrobras
JULIA CHAIB, MARIANNA
HOLANDA E JULIO
WIZIACK/FOLHAPRESS

O

empresário Adriano
Pires informou ao
Palácio do Planalto
ontem ter dificuldades para assumir a presidência da Petrobras e criou um impasse para o
governo.
Segundo pessoas ligadas à estatal, o ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia) ainda buscava encontrar uma solução para convencer Pires a mudar de ideia.
De acordo com integrantes
do governo, ainda não há clareza
a respeito de um plano B, caso se
concretize a desistência de Pires.
Até o momento, o Palácio do
Planalto e o MME (Ministério de
Minas e Energia) dizem que não
receberam nenhum comunicado oficial sobre a desistência.
A decisão do economista cria
um impasse para o governo, que
tem menos de dez dias para
conseguir um substituto para
presidir a Petrobras.
Na prática, apesar de a troca
ter sido anunciada, ela só ocorreria no próximo dia 13, na assembleia geral de acionistas da
empresa, quando o governo
apresenta sua lista de representantes ao conselho.
A turbulência fez as ações
preferenciais da Petrobras, as
mais negociadas na Bolsa, recuarem 0,88% nesta segunda,
puxando o mercado para baixo.
Esta será a terceira troca no
comando da empresa durante a
gestão Bolsonaro, e ocorre em
um momento especialmente
sensível.
Após o mega-aumento no
preço dos combustíveis, o gene-

ral Joaquim Silva e Luna entrou
na mira do presidente Jair Bolsonaro (PL), preocupado com a
alta de preços e seu efeito inflacionário.
O tema dos combustíveis é
considerado um dos mais importantes para Bolsonaro desde
o ano passado, e se agravou com
a guerra na Ucrânia. Em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, ele busca sua reeleição em outubro.
A palacianos, o economista
alegou potencial conflito de interesses para justificar sua desistência.
Um dos principais entraves
para a nomeação é o fato de Pires ser dono do CBIE (Centro
Brasileiro de Infraestrutura),
fundado pelo economista, que
hoje preside a companhia, tendo o seu filho como sócio e diretor da empresa.
O problema é que, pela Lei
das Estatais, Pires não poderia
simplesmente deixar a empresa
e vender as cotas para o filho
porque o parente continuaria
sendo acionista.
Ou seja, para assumir a presidência da Petrobras, não só Pires, mas também seu filho deveria abrir mão da empresa –o que
ele não quer.
Por outro lado, segundo aliados do Planalto, Pires também
estaria preocupado com eventuais intervenções na estatal, a
depender do momento político.
Como o jornal Folha de
S.Paulo mostrou, o indicado para substituir o general Joaquim
Silva e Luna tem forte ligação
com Carlos Suarez, dono da Termogás, que controla distribuidoras de gás encanado em regiões ainda não atendidas por
gasodutos, como o Distrito Fe-

deral. Também ficou mais conhecido com o S da OAS, que
ajudou a fundar e da qual depois
se desligou.
Na última sexta-feira, o Ministério Público do TCU (Tribunal de Contas da União) entrou
com uma representação solicitando apuração da CGU (Controladoria-Geral da União) e da
Comissão de Ética sobre possível
conflito de interesse, devido à
sua atuação no setor. A peça sugere ainda que ele só seja indicado após a conclusão do caso.
O procurador Lucas Furtado
também diz ao tribunal para
apurar eventual ingerência do
governo na Petrobras com a troca no comando da estatal.
O Comitê de Pessoas da Petrobras, responsável por analisar as nomeações para a alta administração da estatal, também
viu possível conflito de interesses na indicação de Pires para
presidir a companhia.
Diante das suspeitas, o presidente da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL), saiu em defesa de Pires
nesta segunda. "A pauta da imprensa e talvez do Ministério
Público é condenar o possível
presidente da Petrobras, porque
prestava assessoria a um grupo
empresarial. Se eu sou da atividade privada, eu não posso trabalhar para nenhum grupo empresarial? Eu não posso prestar
serviço?", questionou.
"Quer dizer, você tem que pegar um funcionário público para
ser diretor da Petrobras? Ou pegar um arcebispo para ser diretor da Petrobras?", continuou
Lira. "Não, você tem que colocar
alguém que entenda de petróleo, alguém que entenda de gás,
alguém que entenda do setor,
que vá ser julgado dali para fren-

te das ações."
Segundo presidente da Câmara, a situação evidencia um
"falso moralismo, um julgamento precipitado" nas ações que só
atrapalham o país.
A sinalização de Pires de que
não quer comandar a companhia ocorre pouco mais de 24
horas depois de o presidente do
Flamengo, Rodolfo Landim, desistir de presidir o conselho de
administração da companhia,
alegando que precisa se dedicar
ao comando do clube.
Quem acompanha o setor de
óleo e gás, porém, avalia que há
outras razões.
Em 2021, Landim foi denunciado pelo Ministério Público
Federal por suposta gestão fraudulenta de investimentos que
teria provocado perdas a fundos
de pensão dos empregados da
própria Petrobras, da Caixa e do
Banco do Brasil.
É certo que seria questionado
por isso na assembleia que avaliaria a sua indicação, e ele teria
desistido temendo a reprovação
de seu nome.
Ontemm, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse "estar sem luz" sobre a crise gerada
com a troca de comando da Petrobras.
Responsável pelas nomeações da área econômica no início do governo, ele já havia afirmado não ter participado da escolha de Adriano Pires para presidir a companhia.
A declaração de Guedes foi
dada após almoço promovido
pelo grupo Voto em um hotel na
zona sul do Rio de Janeiro. Ao
entrar no carro, a imprensa pediu que ele "desse uma luz" sobre o que está acontecendo na
estatal.

CPI da Prevent chega
ao fim e acusa 20
pessoas por 52 crimes
MARIANA
ZYLBERKAN/FOLHAPRESS
A CPI da Prevent Senior
acusou 20 pessoas por 52 crimes em relatório final das investigações apresentado durante última sessão realizada
ontem na Câmara Municipal
de São Paulo.
Na lista de acusados estão os
donos da operadora de saúde,
os irmãos Fernando e Eduardo
Parrillo, o diretor-executivo Pedro Benedito Batista Júnior,
além de outros seis integrantes
do pentágono, nome dado à cúpula da empresa.
Os donos foram acusados
pelo crime de omissão de socorro. Eduardo Parrillo também
deve responder por crime contra a humanidade, segundo o
relatório da CPI, pelo fato de ter
participado do estudo sobre a
falsa eficácia da cloroquina no
tratamento de pacientes com
sintomas de Covid-19.
Eles foram convocados para
prestar esclarecimentos na CPI,
mas faltaram duas vezes. A CPI
recebeu 18 habeas corpus que
garantiram aos depoentes o direito de não responder a todas
as perguntas dos vereadores.
O mesmo estudo embasou
a acusação dos médicos Rodrigo Barbosa Esper e Fernando Terchi Costa Oikawa de pôr
a saúde de terceiros em perigo
e por crime contra a humanidade. Os profissionais também elaboraram o protocolo
que indicava a prescrição do
kit Covid a pacientes com sintomas da doença.
Procurada, a empresa Prevent Senior contestou o relatório e afirmou que "tem total in-
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ANS determina que Amil reassuma
carteira transferida para APS
LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS
A ANS (Agência Nacional de
Saúde Suplementar) anunciou
ontem a adoção de medida cautelar determinando que a operadora Amil reassuma e se mantenha como responsável pela carteira de planos individuais transferida para a operadora APS no
final do ano passado.
Desde o início do ano, a APS é
a responsável pela assistência
aos cerca de 330 mil beneficiários de planos individuais e familiares em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná que foram
transferidos da Amil.
Matéria publicada pelo jornal
Folha de S.Paulo mostrou que os
clientes da Amil convivem com o
temor de quebra do plano desde
a mudança de controle.
No final do ano passado, a
Amil contratou o banco BTG
Pactual para encontrar um comprador para sua carteira deficitá-

ria de planos de saúde individuais e familiares.
O BTG chegou à Fiord Capital,
um fundo de investimento criado em novembro passado. O fundo receberia R$ 3 bilhões para
assumir a carteira de 330 mil
usuários dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Pela
operação desenhada para a mudança de controle, a APS, do grupo Amil, passaria a ficar responsável pelos planos de saúde individuais e familiares, negócio que
foi aprovado pela ANS.
Mas no início deste ano a APS
passou para o comando da
Fiord –movimento que foi barrado no mês passado pela ANS,
que alegou ausência de informações sobre a mudança de
controle societário.
No comunicado divulgado
nesta segunda, a ANS destaca
que, no pedido de autorização
para a transferência de carteira
da Amil para a APS, a Amil decla-

rou que a transferência de carteira seria uma simples reorganização societária entre operadoras
do mesmo grupo econômico e
declarou que ela própria garantiria qualquer necessidade de
aporte financeiro necessária para manter o equilíbrio econômico-financeiro da APS "enquanto
Amil e APS integrarem o mesmo
grupo econômico".
No entanto, o que a ANS verificou após o exame da documentação requisitada é que, no momento do pedido de autorização,
a Amil já teria definido a venda
das quotas da APS que faria com
que as duas empresas deixassem
de fazer parte do mesmo grupo
econômico -"esvaziando, assim,
a garantia oferecida pela Amil
em favor da APS", aponta a agência reguladora.
Procurada, a Amil informou
por meio de sua assessoria de
imprensa que ainda não foi comunicada oficialmente pela

ANS e que irá aguardá-la para se
posicionar.
A ANS aponta ainda que a
Amil já teria conhecimento de
quais seriam os compradores
das quotas representativas do
capital da APS, fato que, segundo a agência, foi omitido pela
companhia.
A ANS afirma que os "compradores das quotas da APS não têm
capacidade financeira suficiente
para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da APS, de modo que a transação examinada
expõe a risco a continuidade e a
qualidade da assistência à saúde
devida aos consumidores vinculados à carteira transferida."
As operadoras Amil e APS poderão apresentar manifestação à
ANS no prazo de dez dias. Depois
disso, a ANS decidirá em definitivo se anula a autorização concedida para a transferência de carteira e se adotará novas medidas
em relação à Amil e à APS.

BLACKROCK

AL pode se beneficiar da guerra na Ucrânia
Na avaliação da gestora global
de recursos BlackRock, a guerra
na Ucrânia pode trazer consequências positivas de médio e
longo prazo para países da América Latina como Brasil, México e
Colômbia. Segundo Larry Fink,
CEO da gestora com cerca de US$
10 trilhões (R$ 47 trilhões) em ativos, o processo de desglobalização como reflexo dos conflitos no
Leste Europeu fará com que as cadeias de suprimentos globais passem por um importante processo
de rearranjo ao longo dos próximos anos. Frente aos impactos
econômicos gerados pela guerra,
especialmente para a Europa, os

países e as grandes empresas devem passar a direcionar as operações de forma a reduzir sua dependência de parceiros globais,
focando mais em negócios regionais, prevê Fink.
Nesse cenário, os países da
América Latina precisam atentos
para aproveitar as oportunidades
que surgirão como resultado dessa reorganização da economia
global, afirmou o CEO da BlackRock. "Com o aumento da inflação, todas as companhias estão se
perguntando como minimizar
qualquer tipo de dependência. E
acredito que esse é um fenômeno
que pode ser muito importante

para a América Latina", disse o
executivo ontem, durante evento
online promovido pela BlackRock. Em carta publicada na semana passada, o CEO da gestora
global defendeu que a guerra na
Ucrânia representa o fim da globalização como a conhecemos
até hoje. Chefe de estratégias de
investimento para América Latina da BlackRock, Axel Christensen acrescentou que a alta nos
preços das commodities nos mercados internacionais pode seguir
beneficiando economias exportadoras de matérias-primas como o
Brasil.
No entanto, ele lembrou tam-

bém que o processo de aperto
monetário nos países da América
Latina iniciado em meados de
2021 para conter a pressão inflacionária trará impactos negativos
para o ritmo da atividade econômica na região.
"Não é um momento fácil para
ser um banqueiro central neste
momento", afirmou Christensen,
lembrando que os bancos centrais parecem convencidos de
que não poderão levar a taxa de
juros para os níveis necessários
para conter a inflação de forma
rápida, para não afetar de forma
demasiada a recuperação da atividade econômica.
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teresse em que investigações
técnicas, sem contornos políticos, possam restabelecer a verdade dos fatos".
A prescrição do kit Covid a
pacientes da operadora de saúde foi alvo de investigação do
Ministério Público que assinou
um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com a empresa
para garantir a descontinuidade
da distribuição dos medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença.
Por terem prescrito o kit Covid e participado do estudo, a
CPI também indiciou outros 15
médicos por perigo para a vida
ou saúde de terceiros e por crime contra a humanidade.
O relatório da CPI será enviado nos próximos dias ao Ministério Público que irá decidir sobre a continuidade do processo.
"O relatório mostra que a empresa estava montada para coibir a autonomia médica e prescrever medicamentos sem eficácia comprovada", diz o presidente da CPI, o vereador Antonio Donato (PT).
A CPI da Prevent Senior propôs à prefeitura uma série de
fiscalizações em relação à situação fiscal, trabalhista e operacional da empresa. "A Secretaria Municipal de Saúde tem que
melhorar a fiscalização dos hospitais", disse Donato que frisou
a falta de fiscalização da administração municipal em relação
à situação cadastral dos prédios
da operadora.
Segundo o vereador Paulo
Frange (PTB), relator da CPI,
metade dos 14 hospitais da Prevent Senior em São Paulo está
irregular e funciona sob liminar
da Justiça.

ELEITORAL

4 secretários deixam a
Prefeitura de São Paulo
CARLOS PETROCILO/FOLHAPRESS
Quatro secretários municipais foram exonerados em São
Paulo com o propósito de disputar as eleições de outubro. O
prefeito Ricardo Nunes (MDB)
confirmou, na manhã de ontem,
substitutos para ao menos duas
pastas, a de Saúde e de Diretos
Humanos e Cidadania.
O prefeito ainda não definiu
o nome do sucessor de Ricardo
Tripoli, na Casa Civil.
"Vamos ainda discutir os nomes, conversar com os secretários e o pessoal da base. (O substituto) deve ser alguém que tenha conhecimento político. A
Casa Civil tem atividade importante em fazer essa função de articulação com a Câmara, o Tribunal de Contas, Tribunal de
Justiça, o Congresso", afirmou
Nunes.
Também deixaram a gestão
Ricardo Nunes, Edson Aparecido (Saúde), Ana Claudia Carletto (Direitos Humanos e Cidadania) e João Cury (Relações Institucionais).
Outra baixa é a exoneração
de Caio Luz do cargo de secretário executivo adjunto de Subprefeituras -esta última pasta
Alexandre seguirá sob comando do secretário Alexandre Modonezi.
Edson Aparecido, que se filiou ao MDB, deixou a secretária

da Saúde após ter atuado no auxílio do combate à pandemia de
Covid-19 para ser o candidato a
vice-governador de São Paulo
na chapa de Rodrigo Garcia.
Filiado ao PSDB, Tripoli tentará voltar a exercer o cargo de
deputado federal. Ele entrou na
política em 1982 como vereador
de São Paulo, já foi secretário estadual do Meio Ambiente no governo de Mário Covas. Em 2014,
Tripoli como deputado, presidiu a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara.
Pelo mesmo partido, Claudia
Carletto também buscará uma
vaga na Câmara de Deputados.
Filiados ao MDB, Cury também buscará ser eleito deputado federal, e Luz almeja uma cadeira na Assembleia Legislativa
de São Paulo (Alesp).
Com relação à secretaria de
Saúde, Nunes confirmou a posse de Luiz Carlos Zamarco, então secretário adjunto. Assim
como Juliana Felicidade Armede passará a chefiar Direitos Humanos e Cidadania.
Nunes não disse quem deverá assumir o lugar de Cury na
pasta de Relações Institucionais.
"É normal que as pessoas tenham saído, são pessoas da área
política e que estão atendendo o
calendário eleitoral, deixando
os cargos seis meses antes da
eleição.

Nota
PREFEITURA RETOMA LIMPEZA EM PRAÇA
17 DIAS APÓS MUDANÇA DA CRACOLÂNDIA
A Prefeitura de São Paulo retomou na manhã desta segundafeira a rotina de limpeza diária na praça Princesa Isabel, na
região central da cidade, 17 dias após a cracolândia se mudar
do entorno da praça Júlio Prestes para o novo endereço.
Carros da GCM (Guarda Civil Metropolitana) se reuniram em
volta da praça por volta das 8h para escoltar as equipes de
zeladoria. Depois, os agentes começaram a desmontar as
barracas instaladas no local. Algumas são usadas pelos
traficantes para comercializar as drogas.

Terça-feira, 5 de abril de 2022
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Deputado do PT
pedirá impugnação de
candidatura de Moro
MÔNICA
BERGAMO/FOLHAPRESS
O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) afirma que
irá pedir a impugnação da candidatura do ex-ministro Sergio
Moro (União Brasil) caso ele oficialize que irá concorrer à Câmara dos Deputados ou ao Senado por São Paulo.
Moro trocou o Podemos pela
União Brasil na última quintafeira e, em um primeiro momento, afirmou que havia desistido provisoriamente da corrida presidencial. Nesse cenário, o ex-juiz do Paraná seria
candidato a deputado federal
ou a senador por São Paulo.
Segundo Padilha, Moro nunca morou em São Paulo e não
tem relação com o estado. "Moro já deturpou o devido processo legal brasileiro e agora zomba da lei eleitoral brasileira ao
tentar fraudar um domicílio
eleitoral inexistente. Nunca morou, nunca constituiu família,
nunca sequer atuou na política
em qualquer canto do território
paulista", afirma Padilha.
"Do que Moro está fugindo
de Maringá e do Paraná para

forjar uma candidatura em SP
como se fosse um caixeiro-viajante atrás de um foro privilegiado?", questiona ainda o parlamentar.
Um dia após anunciar que
abria mão de sua candidatura
à Presidência, Moro recuou e
afirmou que mantinha a sua
pré-candidatura, o que levou
uma ala da União Brasil a
anunciar que iria impugnar
sua filiação.
No sábado passado, no entanto, a legenda divulgou nova
nota afirmando que desistia
de desfiliar Moro e que o projeto político do ex-juiz é em
São Paulo.
"O ex-ministro Sergio Moro
é um homem íntegro, capaz
de enriquecer, junto às demais
lideranças partidárias, a discussão sobre o futuro que almejamos para o país. Sua filiação ao União Brasil tem como
objetivo a construção de um
projeto político-partidário no
estado de São Paulo e facilitar
a construção do centro democrático, bem como o fortalecimento do propósito de continuarmos crescendo em todo
país", dizia o texto.

DANIEL SILVEIRA

Moraes ordena inspeção
rigorosa de tornozeleira
WEUDSON
RIBEIRO/UOL/FOLHAPRESS
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal
Federal), determinou ontem
que a Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) informe, em 48 horas, se existem
"eventuais inconsistências" na
tornozeleira eletrônica usada
pelo deputado federal Daniel
Silveira (PTB-RJ) desde a última
quinta-feira.
A decisão atende a um pedido feito pela defesa do congressista, que afirma que o equipamento apresenta "anormalidades" e "comportamentos estranhos", como ruídos e vibrações
sem causa aparente.
"Oficie-se à Secretaria de
Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal
para que, no prazo de 48 horas,
informe nestes autos acerca de
eventuais inconsistências no
equipamento de monitoramento eletrônico utilizado pelo réu, bem como forneça relatório completo do monitoramento desde o seu início", traz
a decisão.

Depois de ter resistido à ordem do STF para usar tornozeleira e passado a noite em seu
gabinete, na Câmara dos Deputados, o congressista recuou e
afirmou que passaria a usar o
equipamento.
O STF decidiu, na sexta-feira
passada, por 9 votos a 2 manter
a decisão de Moraes de impor
punições ao deputado caso ele
volte a recusar o uso do dispositivo eletrônico. Só os ministros Kassio Nunes Marques e
André Mendonça, ambos indicados à Corte pelo presidente
Jair Bolsonaro (PL), divergiram
de Moraes.
Na avaliação da defesa de
Silveira, as restrições "cerceiam
a atividade parlamentar, violam
as prerrogativas do parlamentar
e impedem o livre exercício do
mandato" do congressista.
Réu no Supremo, com julgamento marcado para 20 de
abril, Silveira é acusado de estimular atos com pautas antidemocráticas no país. Ele chegou
a ser preso depois de divulgar
vídeo com ameaças a ministros
do STF, mas foi liberado em novembro do ano passado.

Conselho de Ética é acionado
contra Eduardo Bolsonaro
MATHEUS TEXEIRA,
TAYGUARA RIBEIRO E
CRISTINA CAMARGO/FOLHAPRESS

O

PSOL protocolou uma
representação no
Conselho de Ética da
Câmara em que pede a cassação
do mandato do deputado federal
Eduardo Bolsonaro (PL-SP) (foto) devido a uma publicação no
Twitter em que o parlamentar
ironiza a tortura sofrida pela jornalista Míriam Leitão, do jornal O
Globo, durante a ditadura militar.
O PCdoB também entrará
com uma representação contra
o filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo mesmo episódio.
No domingo passado, Eduardo publicou nas redes sociais a
imagem da última coluna da jornalista e escreveu: "Ainda com
pena da (emoji de cobra)".
Míriam estava grávida quando foi presa e torturada por
agentes do governo durante a
ditadura. Em uma das sessões,
ela foi deixada nua numa sala
escura com uma cobra.
Políticos de diferentes espectros e entidades divulgaram
mensagens de solidariedade à
Míriam Leitão. Agora, partidos
decidiram pedir a cassação do
mandato do parlamentar.
O deputado Orlando Silva
(PCdo B-SP) afirma que é necessário a Câmara punir Eduardo Bolsonaro "por respeito à democracia, à sociedade e às mulheres".
"A publicação é repugnante.
Se isso não é quebra de decoro,
o que será?", argumenta. E completa: "A leniência da Câmara
em outros tempos normalizou
barbaridades como o elogio a
tortura", diz.
A líder do PSOL na Casa, deputada Sâmia Bomfim (PSOLSP), classifica o conteúdo postado por Eduardo como "desumano" e afirma que ele precisa ser
penalizado.
"A jornalista estava grávida
quando militares a colocaram
numa sala escura junto com
uma cobra jiboia para amedrontá-la. Quando ele faz piada com
essa situação, reafirma, mais
uma vez, que é um criminoso
inimigo da democracia", afirma.
Na representação, o PSOL diz
que Eduardo "abusou, de forma
machista e misógina, de suas
prerrogativas parlamentares".
"O representado atentou contra
a Constituição ao fazer uma
apologia direta da tortura", afirma a peça.

O deboche do deputado se
originou após a jornalista compartilhar seu texto na rede social.
Com o artigo, Míriam escreveu: "Qual é o erro da terceira
via? É tratar Lula e Bolsonaro como iguais. Bolsonaro é inimigo
confesso da democracia. Coluna
de domingo".
"Que tipo de monstro é capaz
de debochar da tortura de uma
mulher grávida", perguntou o
deputado federal Alessandro
Molon (PSB-RJ), também no
Twitter. Para o senador Randolfe
Rodrigues (Rede-AM), o comentário do filho do presidente é
"nojento, covarde e asqueroso".
A deputada Natália Bonavides (PT-RN) afirmou que a Câmara não pode aceitar o que ela
chamou de deboche sobre os
crimes da ditadura.
"O que virá abaixo do deputado Eduardo Bolsonaro ironizar a
situação de uma jovem militante
presa grávida, jogada sem roupas no chão de cela ao lado de
uma cobra jiboia viva? É difícil,
mas algo pior virá dele ou de familiar. Já provaram que são capazes", disse o senador Cristovam Buarque (Cidadania-DF).
A defesa de situações como a
que passou Miriam Leitão, porém, não é novidade na família
Bolsonaro. Desde a época em
que era deputado, seu pai e
atual presidente da República
costuma defender a ditadura
militar.
Inclusive, o chefe do Executivo já prestou homenagens a
Carlos Brilhante Ustra, que chegou a ser condenado na Justiça
brasileira em uma ação sobre
sequestro e tortura durante o regime militar.
A jornalista é alvo recorrente
de bolsonaristas. No começo
deste ano, em entrevista à rádio
Jovem Pan, o presidente afirmou que ela deveria trabalhar
melhor. Disse ainda que se fosse
boa teria sido lembrada para
trabalhar no governo.
Nas redes sociais, o ex-presidente Lula (PT), líder nas pesquisas de intenção de voto para
presidente nas eleições deste
ano, se manifestou sobre o caso.
"Minha solidariedade à jornalista Miriam Leitão, vítima de
ataques daqueles que defendem
o indefensável: as torturas e os
assassinatos praticados pela ditadura. Seres humanos não precisam concordar entre si, mas
comemorar o sofrimento alheio
é perder de vez a humanidade".
A senadora Simone Tebet

PASTORES

TCU inspeciona MEC
para apurar influência
O ministro Walton Alencar,
do TCU (Tribunal de Contas da
União), liberou ontem uma inspeção para apurar possíveis irregularidades no MEC (Ministério da Educação). A determinação ocorre em meio a denúncias
de influência dos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos na liberação de recursos da pasta,
que levaram à saída do ministro
Milton Ribeiro.
"Julgo necessária a realização
de inspeção para a apuração de
irregularidades na gestão das
transferências voluntárias do
MEC e do FNDE [Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação] quanto à interferência indevida de agentes privados na liberação de recursos públicos na
área da educação", apontou
Alencar, no despacho datado
desta segunda.
De acordo com o ministro do
TCU, a apuração dos dados desse caso continua sendo de extre-

ma gravidade, mesmo após a
exoneração de Ribeiro.
A reportagem entrou em
contato com o MEC para um posicionamento e aguarda resposta. O texto será atualizado em
caso de retorno.
MILTON RIBEIRO
Milton Ribeiro pediu exoneração do cargo de ministro da
Educação no dia 28, uma semana após a divulgação de um áudio em que ele afirmava que o
governo federal prioriza a liberação de verbas a prefeituras ligadas a dois pastores. Sem cargos, os líderes religiosos atuariam em um esquema informal
de liberação de verbas do MEC,
segundo a Folha de S.Paulo.
"Foi um pedido especial que
o presidente da República (Jair
Bolsonaro (PL) fez para mim sobre a questão do (pastor) Gilmar (Santos)", diz o ex-ministro
na gravação.
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(MDB), que também se apresenta como postulante na corrida
presidencial, afirmou que a jornalista "é uma mulher de coragem, uma profissional gigante. É
um símbolo de que toda mulher
pode ser tudo o que ela quiser.
Minha solidariedade por mais
esses ataques inomináveis".
Segundo ela, "tentar fazer
piada com tortura é característica daqueles que não tem um mínimo de humanidade". "Jamais
vão conseguir reescrever a história. Ditadura nunca mais. O
Brasil precisa cada dia mais de
respeito e tolerância", continua.
O presidenciável Ciro Gomes
(PDT) afirmou que é difícil saber
"quem é o pior dos torturadores.
O que fere primeiro ou o que
reacende a chaga da memória
sempre aberta de um torturado".
Segundo o ex-governador do
Ceará, ao debochar de Miriam
Leitão "o verme Eduardo Bolsonaro nos provoca esta sombria
reflexão".
Sergio Moro (União Brasil)
afirmou que é inaceitável usar
um episódio de tortura para atacar a jornalista. "A vergonha está
no ofensor. Covarde é quem
ofende mulher"
Miriam Leitão agradeceu as
manifestações de apoio que recebeu. "Fui envolvida por uma
onda forte, boa e carinhosa desde domingo. Eu agradeço a todas as pessoas que se manifestaram aqui e por outros caminhos.
As mensagens me fortalecem e
me ajudam a ter esperança no
Brasil e no futuro da democracia, que nos custou tão caro", escreveu.
A Fenaj (Federação Nacional
dos Jornalistas) repudiou a declaração do deputado Eduardo
Bolsonaro e disse que defende a
imediata abertura de processo
ético contra ele.
A entidade lembra que "não
foi a primeira vez que Eduardo

Bolsonaro, filho do presidente
Jair Bolsonaro, tratou a tortura
como uma prática banal e defensável. Também não foi a primeira vez que a jornalista Míriam
Leitão foi desrespeitada pela família Bolsonaro, em sua história
de militante e presa política".
Ainda segundo o texto, "passa da hora de os demais poderes
constituídos da República brasileira agirem para garantir o Estado de Direito, com a punição
cabível para autoridades que insistem em agir fora dos preceitos
legais e democráticos".
A Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo)
também repudiou a agressão
contra a jornalista.
De acordo com a associação,
"causa indignação que um parlamentar, detentor de cargo e
salário públicos, use sua voz para ofender mais uma vez a jornalista, citando de forma desqualificada e jocosa o período em que
ela foi presa e torturada sob o regime militar".
Já ABI (Associação Brasileira
de Imprensa) disse que "apologia à tortura é crime e quem a
pratica deve se submeter aos rigores da legislação".
As ofensas recebidas por mulheres jornalistas no Twitter são
mais que o dobro das destinadas
aos profissionais homens.
A conclusão faz parte de um
estudo de 200 perfis de jornalistas brasileiros na rede social que
busca compreender os padrões
de ataques a eles em ambientes
digitais, com foco em questões
de gênero e raça.
O trabalho foi feito pela Revista AzMina e pelo InternetLab,
junto com Volt Data Lab, INCT.DD, Instituto Vero e DFR
Lab, com apoio do ICFJ (International Center for Journalists).
O regime enaltecido pelos
Bolsonaros teve uma estrutura
dedicada a tortura, mortes e desaparecimento.
Os números da repressão são
pouco precisos, uma vez que a
ditadura nunca reconheceu esses episódios. Auditorias da Justiça Militar receberam 6.016 denúncias 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 palmatória, socos, pontapés e outras
agressões. Em alguns casos, a
sessão de tortura levava à morte.
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Lula tenta abafar crise entre CUT e 9 centrais
O

ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva
(PT) se apressou para
debelar, na manhã de ontem,
um mal-estar provocado no
meio sindical pela CUT (Central
Única dos Trabalhadores).
Vinculada ao PT, a CUT entregou a Lula um conjunto de propostas voltadas para a classe trabalhadora. A divulgação da reunião com o ex-presidente surpreendeu os dirigentes de outras
nove centrais sindicais, que se
reúnem na próxima quinta-feira
para aprovação simbólica de
uma pauta comum a ser apresentada aos presidenciáveis.
O documento que sairá da
Conclat (Conferência da Classe
Trabalhadora) é fruto de um debate iniciado no ano passado
com a participação da CUT. Já
no fim de semana, dirigentes
das outras centrais fizeram chegar a Lula sua insatisfação.
Ao discursar na manhã de

ontem, Lula fez um apelo pela
unidade do movimento sindical.
Aos dirigentes da CUT, o expresidente lembrou já ter participado de um encontro com representantes de outras centrais,
no qual ficou acertada a elaboração de uma pauta conjunta de
reivindicações.
"Espero que ali vocês construam alguns princípios básicos
com outras centrais, para que eu
não tenha que receber uma plataforma da CUT, uma da CGT,
de seis, sete centrais. É importante que tenha uma só. Tenho
certeza que vocês têm capacidade colocar isso no papel."
Na abertura do encontro, a
presidente nacional do PT, Gleisi
Hoffmann (PR), também pregou
a união do movimento sindical.
"Nunca foi tão importante a gente construir essa unidade", disse.
Presidente da CTB (Central
dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), Adilson Araújo

foi um dos que protestaram contra a iniciativa da CUT. Segundo
ele, houve um atropelamento.
"Desagradou ao movimento
sindical, embora nada sirva de
motivo para que a gente deixe
de valorizar a Conclat", afirmou.
Já o presidente da NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores), Oswaldo Augusto de
Barros disse que essa iniciativa
"demonstra o quanto a CUT é
comprometida com a unidade
sindical".
Questionado se essa foi uma
ironia, redarguiu: "Tem outra
afirmação a se fazer?"
Além de ter levado sua queixa
ao Instituto Lula, os dirigentes
da Força Sindical divulgaram a
programação da Conclat, ressaltando que sua organização
ocorreu de "forma unitária". O
evento na CUT provocou a convocação de um encontro com
demais centrais nesta terça (5).
Em discurso desta segunda,

Lula reforçou a importância do
movimento sindical para construção de uma narrativa favorável à classe trabalhadora. O expresidente frisou ainda a necessidade de eleição de uma bancada alinhada ao PT.
"Aqui não tem ninguém inocente. Vocês sabem que qualquer coisa que a gente quiser fazer, a gente vai ter que passar
pelo Congresso Nacional", disse, após ouvir do presidente da
CUT, Sérgio Nobre, a importância de aprovação de reformas
nos cem primeiros dias de um
eventual governo Lula.
O ex-presidente defendeu, no
entanto, a necessidade de negociação com diversos setores da
sociedade, duvidando do sucesso do que chamou de bravatas.
Lula disse também que, sem
mudanças na configuração do
Congresso, será muito difícil a
aprovação do contrarreformas.
"Não adianta chorar. Se não
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tiver número, a gente não faz",
avisou.
Lula disse que "mais difícil
que ganhar vai ser desfazer o
desmonte das instituições que
eles fizeram". Entre os desafios
que teria à frente do governo seria o de demitir cerca de 8.000
militares que, segundo ele, estariam em cargos comissionados.
"Vamos ter que tirar mais quase 8.000 militares que estão em
cargos de pessoas que não prestaram concurso. Isso não pode
ser motivo de bravata", disse.
No discurso que antecedeu o
de Lula, Sérgio Nobre afirmou
que haverá uma batalha muito
dura nas ruas e nas redes sociais. O presidente da CUT disse
que não encontra canal de debate no empresariado.
"Não tem ninguém no setor
empresarial que queira fazer um
debate. Vamos ter que comprar
um pau com todo mundo", disse.
Ao tomar a palavra minutos

depois, Lula admitiu, porém, a
dificuldade de construção de
uma narrativa que se contraponha à dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).
"Como vamos fazer para convencer o cara do Uber de que ele
não é um microempreendedor,
de que ele é quase um escravo
nos tempos modernos porque
não tem direito nenhum. Como
vamos construir uma narrativa
para acabar com trabalho intermitente?", perguntou o petista.
Segundo Lula, essa é a situação mais grave que o movimento sindical está vivendo, marcado pelo desmonte de direitos
trabalhistas sem que os sindicatos apresentem capacidade de
reação. Ele sugeriu que os dirigentes sindicais revejam a forma
de diálogo com a sociedade.
"Fazer um ato público na
frente do Congresso não move
uma pestana de um deputado",
disse.
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Subiu para 18 o número de
pessoas mortas em razão das
fortes chuvas que castigaram o
estado do Rio de Janeiro a partir de quinta-feira passada.
Dois corpos foram encontrados na madrugada de ontem
em Angra do Reis (a 156 km do
Rio), no bairro Monsuaba,
uma das regiões mais afetadas
pelo temporal.
Na cidade, ao menos seis casas foram atingidas por deslizamentos de terra, deixando pelo
menos dez mortos, sendo cinco
crianças e cinco adultos.
Choveu em 48 horas o equivalente a 655 milímetros no
continente e a 592 milímetros
em Ilha Grande. Segundo a prefeitura, são índices jamais registrados antes.
A Ilha Grande, que pertence
a Angra, também foi castigada
pelas chuvas. No local, as comunidades mais afetadas foram
as de Araçatiba, Vermelha, Provetá, Abraão e Aventureiro.
Todas registraram deslizamentos de terra e blocos de pedra, diz a prefeitura. A praia de
Itaguaçu, ao lado da praia Vermelha, foi praticamente soterrada. De acordo com relatos de
moradores da região, quatro
pessoas estão desaparecidas.
Segundo a Prefeitura de Angra, 314 pessoas afetadas pelas
chuvas estão em 38 pontos de
apoio montados pela administração municipal. Nesses locais,
elas estão recebendo suporte
das equipes da Assistência Social, Educação e Saúde.
Em razão dos estragos, o governo federal reconheceu a situação de emergência de Angra,
o que permite acelerar a liberação de ajuda ao município.
A prefeitura também está recebendo doações na sede da Secretaria de Desenvolvimento
Social e Promoção da Cidadania, na praça Guarda Marinha
Greenhalgh, 59, ao lado do Teatro Municipal.
Água, toalhas, colchões, produtos de higiene pessoal e materiais de limpeza estão entre os
mais necessários.
Com os bloqueios em estradas de acesso a Angra, a prefeitura chegou a pedir no domingo
passado ao governo federal o
desligamento temporário das
usinas nucleares do município.
A administração municipal
justificou o pedido argumen-

tando que os bloqueios nas estradas dificultariam a execução
do plano de emergência das
usinas em caso de necessidade,
como a evacuação de trabalhadores e moradores.
A Eletronuclear, responsável
pelas instalações, descartou os
riscos, dizendo que as atividades seguiam normalmente durante o domingo.
Além de Angra, outros municípios do estado foram duramente afetados pelas chuvas.
Sete pessoas da mesma família
foram vítimas de um deslizamento em Paraty (a 240 km da
capital).
Segundo a prefeitura, as vítimas foram uma mãe e seis filhos, com idades entre 2 e 17
anos. Um sétimo filho foi resgatado com vida e encaminhado
para o Hospital Municipal Hugo
Miranda com quadro estável.
Outras quatro pessoas também
teriam ficado feridas, mas sem
gravidade.
Os seis corpos foram encaminhados ao IML de Angra dos
Reis, cidade vizinha a Paraty.
Na manhã desta segundafeira, bombeiros contavam com
apoio de cães farejadores na
busca a uma criança que foi soterrada na comunidade costeira
de Ponta Negra.
Até as 16h, porém, o corpo
não havia sido localizado. Segundo a prefeitura, os bombeiros já consideram que a criança
está morta.
O temporal que caiu sobre a
cidade destruiu 76 casas e danificou outros 3.651 imóveis. Com
isso, 400 pessoas perderam todos os seus bens.
Os estragos foram grandes
também em Mesquita, na região metropolitana do Rio. Um
homem morreu eletrocutado
na região central da cidade em
consequência das chuvas. De
sexta-feira passada a madrugada de sábado, a cidade recebeu
266 mm de chuva, o equivalente
ao que costuma chover em de
três meses.
Outras cidades da Baixada
Fluminense também sofreram
danos. Em Nova Iguaçu, o temporal deixou 5.618 pessoas desalojadas e 35 desabrigadas. Já
em Belford Roxo, 300 moradores ficaram desalojados.
A Polícia Civil já identificou
16 corpos de vítimas das chuvas
em Angra dos Reis e em Paraty,
sendo que oito são homens e oito, mulheres.
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Putin restringe concessão de
vistos à UE e a outros países
O

presidente russo,
Vladimir Putin, assinou ontem decreto
que restringe a concessão de
vistos para os países da União
Europeia (UE), além da Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein, devido às "ações hostis"
contra a Rússia.
As medidas de retaliação tomadas por Moscou afetarão delegações oficiais e jornalistas, explicou o Kremlin em comunicado, acrescentando que o decreto
presidencial determina a suspensão parcial do acordo de simplificação de vistos assinado com
a UE em 25 de maio de 2006.
Com essa medida, fica restrita a emissão de vistos múltiplos
com validade de um ano para
delegações oficiais e jornalistas,
bem como vistos múltiplos com
validade de cinco anos para
membros de governos nacionais e regionais, parlamentos e
tribunais.
A partir de agora, diplomatas
dos países abrangidos pelas
sanções deixam de poder entrar

Segundo o órgão, os criminosos atiraram diversas vezes
de seteiras (buracos feitos em
muros) contra a equipe que entrava na favela para cumprir
mandados judiciais. Frias teria
sido baleado ao descer do veículo blindado para retirar uma
barricada. Outro policial civil,
Marcelo Fagundes Gonçalves,
também foi atingido, mas não
morreu porque estava parcialmente abrigado e se esquivou,
além de ter sido socorrido por
outros agentes e recebido atendimento médico rapidamente.
O Ministério Público chegou a dizer, em entrevista coletiva em outubro, que o responsável por atirar efetivamente
no policial já havia sido identificado. A reportagem apurou,
porém, que esse homem morreu, por isso os únicos acusados foram os suspeitos de chefiar o tráfico.
"Já há autoria e foi identificado. Não vou antecipar, porque está em sigilo. Estamos
analisando se vamos pedir [a
prisão] agora ou se tem que fazer mais alguma diligência",
disse na ocasião o promotor
André Cardoso, até então coordenador da força-tarefa criada
pela Promotoria para investigar as mortes.

no território russo sem visto.
O governo russo adotou, no
dia 8 de março, uma lista de países e territórios hostis, que inclui Estados Unidos (EUA), Canadá, todos os países membros
da UE, Reino Unido, Ucrânia,
Montenegro, Suíça, Albânia,
Andorra, Islândia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Macedônia do Norte, Japão, Coreia do Sul, Austrália,
Micronésia, Nova Zelândia, Singapura e Taiwan.
Além disso, é reintroduzida a
necessidade de custear a emissão de vistos para delegações
oficiais, membros de governos e
parlamentos.
Putin também estabelece
que o Ministério dos Negócios
Estrangeiros imponha "restrições pessoais" a estrangeiros
que cometeram "ações hostis"
contra o país, seus cidadãos e
entidades legais.
Na semana passada, o ministro dos Negócios Estrangeiros
da Rússia, Serguei Lavrov, anunciou que Moscou está preparan-

do um documento para impor
restrições de vistos a cidadãos
de "países hostis", em retaliação
a medidas semelhantes tomadas contra Moscou.
"Acredito que este passo amplia as ferramentas para influenciar várias categorias de cidadãos estrangeiros. Em primeiro
lugar, contra aqueles que estão
envolvidos em crimes contra cidadãos russos no exterior. Em
segundo lugar, aqueles que cometem injustamente perseguição jurídica contra o nosso povo. E, finalmente, aqueles que
tomam decisões irracionais que
violam os direitos e interesses
legítimos dos cidadãos e organizações da Federação Russa", explicou Lavrov.
A UE aprovou o primeiro de
vários pacotes de sanções contra
Moscou em 23 de fevereiro, depois de o presidente russo ter reconhecido a independência das
repúblicas de Donetsk e Lugansk.
Além disso, devido às "atrocidades" cometidas por soldados
russos em várias cidades ucra-

nianas ocupadas, Bruxelas
anunciou hoje que prepara novo pacote de sanções contra o
Kremlin.
A Ucrânia acusou a Rússia de
genocídio, alegando ter encontrado os corpos de 410 civis na
região de Kiev, atualmente sob
controle ucraniano.
Na cidade de Busha, a noroeste da capital ucraniana, cerca de 300 pessoas foram enterradas em valas comuns, de acordo
com as autoridades.
A Rússia lançou, em 24 de fevereiro, ofensiva militar na
Ucrânia que matou pelo menos
1.417 civis, incluindo 121 crianças, e feriu 2.038, entre os quais
171 menores, segundo dados recentes da Organização das Nações Unidas, que alerta para a
probabilidade de o número real
de vítimas civis ser muito maior.
A invasão russa foi condenada pela comunidade internacional, que respondeu com o envio
de armamento para a Ucrânia e
o reforço de sanções econômicas e políticas a Moscou.

HUNGRIA

Viktor Orbán chama Zelenski de
adversário em discurso de reeleição
Reeleito por ampla maioria
nas eleições de domingo passado, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, chamou o
presidente ucraniano Volodimir
Zelenski de adversário em seu
discurso de vitória.
No pronunciamento de dez
minutos, Orbán se declarou
vencedor e disse que enfrentou

oponentes poderosos.
"Essa vitória será lembrada
pelo resto de nossas vidas porque
tanta gente conspirou contra nós.
A esquerda em casa, a esquerda
internacional, os burocratas de
Bruxelas, o império de (George)
Soros com todo o seu dinheiro, a
grande mídia internacional e, no
fim, até o presidente ucraniano.

Nunca tivemos tantos adversários ao mesmo tempo", disse.
Próximo ao presidente russo
Vladimir Putin, Orbán ficou em
uma saia-justa no conflito entre
Moscou e Kiev, já que a Hungria
é membro da União Europeia e
da Otan (aliança militar ocidental). Seu governo condenou a invasão à Ucrânia e aprovou, jun-

CHILE

to com outros integrantes da UE,
sanções duras contra a economia russa, mas ele não aceita
que essas sanções sejam aplicadas às importações de petróleo e
gás russos -das quais seu país
depende amplamente.
Zelenski criticou a ambiguidade de Orbán várias vezes ao
longo do conflito.

RELATÓRIO

Boric chega à Argentina,
quebra protocolo e pede
diálogo sobre conflito no sul
SYLVIA COLOMBO/FOLHAPRESS

MP denuncia traficantes
pela morte de policial
O Ministério Público do Rio
de Janeiro denunciou na última sexta-feira dois homens
apontados como líderes do tráfico de drogas na favela do Jacarezinho pela morte de um
policial civil durante a operação mais letal da história fluminense. Adriano de Souza de
Freitas, conhecido como Chico
Bento, e Felipe Ferreira Manoel, conhecido como Fred,
são citados como responsáveis
pelo homicídio quintuplamente qualificado do inspetor André Leonardo de Mello Frias,
48, atingido na cabeça.
Ambos também foram acusados de 11 tentativas de homicídio contra outros agentes que
participavam da incursão na
comunidade, localizada na zona norte carioca. Com isso, dos
28 óbitos que ocorreram no
massacre, 2 viraram denúncias, 15 foram arquivados e 11
continuam em investigação.
Naquele dia 6 de maio de 2021,
a comunidade viveu mais de
cinco horas de tiroteios intensos, que terminaram em um
cenário de terror. Os óbitos
ocorreram em 13 locais diferentes, tanto nas vielas quanto
em casas de moradores, o que
gerou investigações independentes da Promotoria.

Tarde

GUERRA

Sobe para 18 número
de mortes em razão da
chuva no estado do RJ
MATHEUS ROCHA/FOLHAPRESS

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

Rompendo o protocolo, o
presidente chileno, Gabriel Boric, chegou caminhando, não de
carro, ontem, pela praça San
Martín, no centro de Buenos Aires, onde está a sede da chancelaria argentina, para realizar
uma homenagem ao general José de San Martín, herói da independência argentina.
Acompanhado do chanceler
argentino, Santiago Cafiero, o líder chileno abriu a programação
da visita de Estado de dois dias
que realiza no país, em sua primeira viagem internacional após
assumir o cargo.
Temas de disputa entre as
duas partes destoaram do ar de
intimidade que o presidente argentino, Alberto Fernández, e Boric expressaram pouco depois, já
durante o encontro bilateral, realizado na Casa Rosada.
Em entrevista coletiva, ambos
foram questionados sobre o conflito na região sul do Chile, conhecida como Araucania pelos
indígenas mapuche, que reivindicam a soberania do território –
alguns dos grupos mapuche recorrem a meios violentos e a
atentados, o que gera tensão
constante na região.
No Chile, a população mapuche é de 1,8 milhão de pessoas.
Na Argentina, cerca de 500 mil.
A fronteira entre os dois países
não é reconhecida pelos indígenas, que a veem como algo artificial e imposto pelo que classificam de "invasores", que estariam ocupando suas terras de

modo indevido.
Em sua resposta, Fernández
foi cauteloso, pedindo diálogo, ao
mesmo tempo em que nos últimos dias foi pressionado por parlamentares da oposição a rejeitar
a demanda chilena para chamar a
região, que inclui parte do território argentino, de Wallmapu, como os mapuches e a gestão Boric
se referem a ela.
Após a resposta branda do peronista, Boric afirmou que o caso
"é um conflito antigo" e que os governantes atuais têm de atuar para resolvê-lo. "É um processo que
vai incomodar muitos, principalmente aqueles que acham que a
partir da violência seria possível
resolver o problema."
Boric também voltou a ser
questionado sobre a posição de
seu governo em relação às ditaduras de Cuba, Nicarágua e Venezuela. Apesar de o presidente chileno já ter se manifestado contra
esses regimes, uma parte de sua
base de apoio, em especial o Partido Comunista, tem reservas em
fazer críticas a Miguel Díaz-Canel,
Daniel Ortega e Nicolás Maduro,
líderes dos três países.
"Existe entre os meios de comunicação certa obsessão em citar apenas esses três países como
ditaduras condenáveis. E é certo
que são e as condeno. Mas creio
que os direitos humanos devem
ser vistos de maneira mais ampla,
e a mídia tem papel nisso. Há
abusos de direitos humanos em
outros países e são todos condenáveis, na Colômbia, na Ucrânia,
no Iêmen", disse Boric.
"Peço que deixemos de usar
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uma falsa preocupação com as
pessoas que habitam esses países, porque na verdade a cobrança que se faz para que condenemos abusos de direitos humanos em ditaduras de esquerda servem apenas para alimentar, em nossos países, as nossas
disputas internas."
Os presidentes também assinaram acordos de cooperação em
direitos humanos, em direitos de
pessoas LGBTQIA+ e em igualdade e empoderamento de mulheres. Também conversaram sobre
a possibilidade de facilitar o transporte bioceânico, eliminando taxas. Na parte da tarde, Boric se encontra com empresários. Depois,
haverá um ato cultural conjunto,
no Centro Cultural Néstor Kirchner, no centro de Buenos Aires.
O líder chileno chegou à capital argentina na tarde de domingo
(3) e foi a uma famosa livraria do
bairro de Palermo, a Eterna Cadência, que abriu suas portas só
para recebê-lo, pois não funciona
aos domingos.
Boric comprou cinco livros:
"Alguien Camina Sobre Tu Tumba", da argentina Mariana Enríquez, "Perón Mediante - Gráfica
Peronista del Período Clásico", do
argentino Guido Indji, sobre o
imaginário na publicidade política do período peronista, e três títulos internacionais –"Querido Mr.
Stalin", de Susan Butler, que reúne
a correspondência entre Franklin
Delano Roosevelt e Joséf Stalin,
"Una Palabra Tuya", do historiador britânico Orlando Figes, e "El
Marino que Perdió la Gracia del
Mar", do japonês Yukiu Mishima.

Cientistas
pedem fim de
combustíveis
fósseis
O último relatório do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas
(IPCC) alerta que o mundo
deve abandonar urgentemente os combustíveis fósseis. O aviso ocorre no momento em que os governos se
debatem com alterações de
última hora ao documento.
Os cientistas da Organização das Nações Unidas
(ONU) trabalharam durante
o fim de semana para terminar um relatório sobre a forma de reduzir os gases de
efeito de estufa, que estão
aquecendo o planeta.
Os membros do IPCC aconselham uma mudança rápida
dos combustíveis fósseis nos
próximos oito anos e o uso generalizado da tecnologia de remoção de carbono para limitar
o aquecimento global.
O IPCC é um organismo
criado no âmbito das Nações
Unidas para sintetizar o conhecimento sobre alterações
climáticas.
No entanto, cientistas e
governos estiveram em desacordo sobre várias questões,
como o montante do financiamento necessário para
que os países em desenvolvimento enfrentem a crise climática, ou que ênfase dar a
políticas como a eliminação
gradual dos subsídios aos
combustíveis fósseis.
Os governos foram acusados de tentar diluir as conclusões dos cientistas, e as negociações prolongaram-se durante várias horas. A versão
final do relatório deve ser conhecida nas próximas horas.

