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Cármen Lúcia
vota contra
decretos de
Bolsonaro

MEIO AMBIENTE

A relatora de seis das sete
ações da "pauta verde" do STF
(Supremo Tribunal Federal),
ministra Cármen Lúcia, votou
ontem contra uma alteração
feita pelo presidente Jair Bol-
sonaro (PL) no conselho deli-
berativo do FNMA (Fundo Na-
cional do Meio Ambiente).
Nesse caso, o Supremo julga
um pedido da Rede Sustenta-
bilidade contra um decreto de
2020 de Bolsonaro e de Ricar-
do Salles, então ministro do
Meio Ambiente, que excluiu a
sociedade civil do conselho.
Após o decreto, o conselho
passou a ser composto apenas
por integrantes de órgãos do
governo federal, como os mi-
nistérios do Meio Ambiente,
Casa Civil e Economia. Em seu
voto, a ministra também en-
tendeu que é inconstitucional
outro decreto que afastou os
governadores que compõem a
Amazônia Legal da participa-
ção no conselho nacional da
região. Segundo Cármen Lú-
cia, a eliminação da sociedade
civil evidencia "uma centrali-
zação que seria antidemocráti-
ca", o que afastaria "deslegiti-
ma as ações estatais em ofensa
ao princípio da participação
popular". "A participação po-
pular da sociedade civil em to-
das as instâncias sempre foi
encarecida tanto pela Consti-
tuição quanto pela legislação e
por documentos internacio-
nais", afirmou a ministra. O
ministro Ricardo Lewandows-
ki seguiu integralmente o voto
de Cármen Lúcia. PÁGINA 7

Crescimento fraco da América
Latina não vai aliviar pobreza

A América Latina deve manter o ritmo de crescimento baixo nos próxi-
mos anos, avalia um relatório do Banco Mundial divulgado ontem. A ex-
pectativa da entidade é que a economia da região, incluindo o Caribe,
cresça 2,3% em 2022, 2,2% em 2023 e 2,4% em 2024. Para o Brasil, o banco
prevê altas abaixo da média do continente, de 0,7% do PIB em 2022, 1,3%
em 2023 e 2% em 2024. O país teve avanço de 4,6% em 2021. "O Brasil é

um dos países que têm mais dificuldades na recuperação da pandemia,
talvez em parte porque tenha sido atingido de modo especialmente duro
por ela", disse William Maloney, economista-chefe do Banco Mundial
para a AL. O país soma 660 mil mortos pela Covid. Maloney pontuou que
a ameaça de indisponibilidade de fertilizantes e problemas nas cadeias
de valor globais podem dificultar  mais a recuperação do país. PÁGINA 2

Municípios que contrataram kits de robótica com a empresa de
aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) (foto), concen-
tram 79% do total gasto pelo governo Jair Bolsonaro (PL) com essas
despesas em 2021 em todo o país. O percentual representa R$ 31 mi-
lhões de um montante total de R$ 39 milhões. Os valores se referem
somente à rubrica específica para compra de equipamentos e mobi-
liário, na qual se inclui o gasto com kits de robótica. Cada kit foi adqui-

rido pelas prefeituras por R$ 14 mil, valor muito superior ao praticado
no mercado e ao de produtos de ponta de nível internacional. O di-
nheiro foi depositado para os municípios nos meses de fevereiro e
março. Trata-se de mais um exemplo da falta de critérios técnicos e do
domínio do apadrinhamento político na liberação de verbas do MEC
na gestão Bolsonaro. Esses R$ 31 milhões envolvem sete pequenos
municípios alagoanos e outros dois pernambucanos. PÁGINA 7

MEGALIC

COMLURB

Aliado de Arthur Lira embolsa
79% de repasses para kit robótica

Em audiência de conciliação encerrada no início da noite de ontem,
no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), com a mediação do Ministério
Público do Trabalho, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana do
Rio de Janeiro (Comlurb) manteve a proposta original de reajuste sala-
rial, mas elevou o percentual de reajuste do tíquete alimentação, que
passou de 3% para 6% a partir de março deste ano.   Logo após a audiên-
cia, o Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio e Conservação
do Município do Rio (Siemaco), que representa os garis da Comlurb,

�levou a proposta à assembleia da categoria, que decidiu fechar acordo
e encerrar a greve imediatamente. A paralisação foi iniciada no último
dia 28. A proposta final da Comlurb, aceita pela categoria, inclui reajuste
salarial de 6% a partir de março mais 2% nos salários em agosto; novo
reajuste residual em novembro, correspondente à diferença do que for
dado de aumento pela prefeitura aos servidores municipais; reajuste de
6% no tíquete alimentação; adicional de insalubridade de 20% para as
agentes de preparo de alimentos (APAs). PÁGINA 8

Acordo acaba com greve dos garis no Rio Bolsonaro
troca seis por
meia dúzia
na Petrobras

POLÍTICA DE PREÇOS
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Cardeal 
Tempesta

PÁGINA 8

Tempo
de Jejum

Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(16/3) 11,75%
Poupança 3
(8/4) 0,56%
TR (prefixada)
(10/01/2022) 0,0436%

IGP-M 1,74% (mar.)
IPCA 5 1,06% (mar.)
CDI
0,22 até o dia 07/abr
OURO
BM&F/grama R$ 300,00
EURO Comercial 
Compra: 5,1546 Venda: 5,1552

EURO turismo 
Compra: 5,1863 Venda: 5,3663
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 4,7419 Venda: 4,7422
DÓLAR comercial
Compra: 4,7403 Venda: 4,7409
DÓLAR turismo
Compra: 4,7362 Venda: 4,9162

BRASKEM PNA N1 45.49 +6.96 +2.96

PETROBRAS PN N2 34.04 +5.19 +1.68

PETROBRAS ON N2 36.69 +5.01 +1.75

GRUPO NATURAON NM 26.65 +3.13 +0.81

AZUL PN N2 24.43 +3.69 +0.87

HAPVIDA ON NM 11.09 −3.23 −0.37

IRBBRASIL REON NM 3.27 −3.54 −0.12

MRV ON NM 11.73 −2.82 −0.34

GERDAU MET PN N1 11.66 −2.67 −0.32

ALPARGATAS PN N1 24.68 −2.49 −0.63

HAPVIDA ON NM 11.09 −3.23 −0.37

IRBBRASIL REON NM 3.27 −3.54 −0.12

MRV ON NM 11.73 −2.82 −0.34

GERDAU MET PN N1 11.66 −2.67 −0.32

ALPARGATAS PN N1 24.68 −2.49 −0.63

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 34.583,57 +0,25

NASDAQ Composite 13.897,3 +0,06

Euro STOXX 50 3.800,1 -0,61

CAC 40 6.461,68 -0,57

FTSE 100 7.551,81 -0,47

DAX 30 14.078,15 -0,52

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,54% / 118.862,12 / 634,37 / Volume: 27.263.261.872 / Quantidade: 3.469.541
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Dólar sobe e chega
perto de R$ 4,75; Bolsa
interrompe quedas 
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

As tensões em torno do
aperto da política monetária
nos Estados Unidos fizeram o
dólar ter mais um dia de alta. A
moeda aproximou-se de R$
4,75 e praticamente anulou a
queda observada em abril. A
Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa) interrompeu uma
sequência de três quedas con-
secutivas e subiu puxada pelas
ações da Petrobras e pelas bol-
sas norte-americanas.  

O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 4,741,
com alta de R$ 0,026 (+0,56%).
A divisa chegou a abrir em bai-
xa, mas passou a subir assim
que o mercado norte-ameri-

cano abriu. Na máxima do dia,
por volta das 13h, a cotação
chegou a R$ 4,77.

Com o desempenho de on-
tem, a moeda norte-america-
na acumula queda de apenas
0,42% em abril. Em 2022, a di-
visa registra recuo de 14,97%.

O mercado de ações teve
um dia de recuperação. O Ín-
dice Bovespa, fechou aos
118.862 pontos, com alta de
0,54%. Após operar em baixa
durante a maior parte do dia, o
indicador recuperou-se perto
do fim da sessão, influenciado
pela alta das bolsas norte-
americanas e pelas ações da
Petrobras, que subiram após a
definição do futuro presidente
da estatal.

Sexta-feira, 8 de abril de 2022
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Crescimento fraco da AL
não vai aliviar a pobreza
RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS

A
América Latina deve
manter o ritmo de
crescimento baixo

nos próximos anos, avalia um
relatório do Banco Mundial di-
vulgado ontem. A expectativa da
entidade é que a economia da
região, incluindo o Caribe, cres-
ça 2,3% em 2022, 2,2% em 2023 e
2,4% em 2024.

Para o Brasil, o banco prevê al-
tas abaixo da média do continen-
te, de 0,7% do PIB em 2022, 1,3%
em 2023 e 2% em 2024. O país te-
ve avanço de 4,6% em 2021.

"O Brasil é um dos países que
têm mais dificuldades na recupe-
ração da pandemia, talvez em
parte porque tenha sido atingido
de modo especialmente duro por
ela", disse William Maloney, eco-
nomista-chefe do Banco Mundial
para a América Latina. O país so-
ma 660 mil mortos pela Covid.

Maloney pontuou que a amea-
ça de indisponibilidade de fertili-
zantes, trazida pelas sanções à

Rússia, e problemas nas cadeias
de valor globais podem dificultar
ainda mais a recuperação do país.

Outras grandes economias da
região também devem ter cresci-
mento modesto, como Argenti-
na (3,6%), Chile (1,9%) e México
(2,1%). A Guiana deve ter o
maior desenvolvimento da re-
gião, com taxa de 47,9% em 2022,
por conta do descobrimento re-
cente de reservas de petróleo. O
Banco Mundial não fez estimati-
vas para a Venezuela.

As consequências da guerra
na Ucrânia, como o aumento do
preço de combustíveis, levaram
o banco a baixar a previsão de
crescimento da região em 0,4%.
A Ucrânia é um grande produtor
de grãos e as restrições às expor-
tações russas de petróleo e me-
tais provavelmente aumentarão
os preços das commodities nos
próximos anos. Apesar disso, os
países latino-americanos po-
dem ter dificuldades para apro-
veitar esse boom.

"Embora os preços das com-

modities continuem fortes, o
crescimento da China e das eco-
nomias avançadas (como da Eu-
ropa) está mais lento do que an-
tes da pandemia -o que diminui
a demanda por exportações da
região- e as taxas de juros globais
estão subindo para níveis de lon-
go prazo", aponta o relatório.

Assim, o crescimento regional
deve seguir aquém do necessário
para amenizar a desigualdade
social. "De 2010 até o início de
2020, a ALC (América Latina e
Caribe) cresceu 2,2% ao ano en-
quanto o mundo crescia ao ritmo
de 3,1%. As previsões para 2022 e
2023 são igualmente desanima-
doras e insuficientes para aliviar
a pobreza ou dirimir as tensões
sociais", compara o relatório.

O banco avalia que a taxa de
pobreza na região (excluindo o
Brasil) subiu para 27,5% em
2021, contra 25,6% antes da
pandemia. E que os efeitos da
pandemia podem ser duradou-
ros: a perda de aprendizado dos
alunos por causa dos fechamen-

tos de escola pode causar uma
perda de renda futura deles de
10% ao longo da vida.

O relatório aponta que o nível
de emprego está perto de voltar
ao patamar pré pandemia, mas
que há maior presença de traba-
lhos informais, com menor ren-
da e menos proteção social. E
que a volta ao mercado de traba-
lho está sendo mais difícil para
mulheres, jovens e maiores de 54
anos, assim como para os traba-
lhadores com menor formação.

Outros indicadores econômi-
cos geram preocupação, como a
inflação. O Banco Mundial alerta
que a elevação de juros para con-
ter a alta de preços traz o risco de
frear a recuperação econômica e,
por isso, precisa ser feita de mo-
do preciso. Outra trava para a re-
cuperação é o aumento da dívida
pública, que tem ficado em torno
de 73% do PIB. Esta alta "conti-
nuará freando quaisquer gran-
des investimentos em capital ou
em aumento da produtividade",
considera a entidade.

MERCADOS

Governo pode usar 
excesso de arrecadação 
para corrigir tabela do IR

Pelo menos uma parte do
excesso de arrecadação decor-
rente da recuperação da eco-
nomia poderá ser usado para
corrigir da tabela do Imposto
de Renda Pessoa Física, disse
ontem o ministro da Economia,
Paulo Guedes. Em evento pro-
movido pelo banco Bradesco,
ele também prometeu uma no-
va redução do Imposto de Im-
portação.  

“Conversamos se corrigimos

a tabela do IR agora ou deixa-
mos para primeira ação de no-
vo governo.  Não queremos
usar toda a alta de arrecadação
de uma vez. 

Vamos devolver apenas par-
te para não corrermos riscos
fiscais”, declarou o ministro
durante a conferência virtual.
De acordo com o ministro, a
equipe econômica também
gostaria de usar a melhoria da
arrecadação para financiar a

renegociação de dívidas do
Simples Nacional e a isenção
para investidores estrangeiros.
Ele, no entanto, disse que a al-
teração de medidas econômi-
cas pela ala política do governo
nem sempre viabilizam essas
medidas.

“Ficam com a parte boa das
medidas e retiram a parte ruim,
que é a fonte de recursos. Com
isso, acabamos tendo que vetar
medidas por bater cabeça no

RECUPERAÇÃO

Bolsonaro ‘troca 6 por meia dúzia’:
Coelho manterá política de preços
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

As primeiras reações do mer-
cado à indicação de José Mauro
Coelho à presidência da Petro-
bras foram de confiança na con-
tinuidade da estratégia e das po-
líticas comerciais da compa-
nhia, entre elas a que define o
preço dos combustíveis.

Analistas e investidores veem
pouca margem para mudanças
na gestão, tanto pelo pouco
tempo hábil até as eleições
quanto pela blindagem contra
interferências políticas estabe-
lecida na Lei das Estatais e no
estatuto da própria companhia.

Coelho é considerado um no-
me com conhecimento técnico
do setor e bom trânsito junto ao
governo, mas com pouca expe-
riência em gestão corporativa.
Nos últimos 14 anos, ele atuou
em órgãos federais ligados ao se-
tor energético.

A escolha não entusiasmou re-
presentantes de investidores mi-
noritários com participação rele-

vante na companhia, mas tam-
bém não foi criticada. A avaliação
é que foi uma solução possível
diante das dificuldades em en-
contrar um nome a uma semana
da assembleia de acionistas.

O nome de Coelho foi anun-
ciado apenas um dia após a de-
sistência do consultor Adriano
Pires, primeiro indicado do go-
verno a substituir o general Joa-
quim Silva e Luna na presidên-
cia da estatal.

Pires foi questionado por pos-
sível conflito de interesses com
sua atividade de consultor, na
qual defendeu interesses de em-
presas de gás e geração térmica.

Coelho, que atualmente ocu-
pa vaga no conselho de admi-
nistração da PPSA (Pré-Sal Pe-
tróleo SA), estatal responsável
por gerir os interesses da União
em campos do pré-sal, já defen-
deu a prática de preços interna-
cionais dos combustíveis quan-
do era do MME (Ministério de
Minas e Energia).

"Diante do seu histórico técni-

co e de seu papel na PPSA, não
esperamos nenhuma interferên-
cia na estratégia o no foco
atuais", escreveram os analistas
Luiz Carvalho, Matheus Enfeldt e
Tasso Vasconcellos, do UBS BB.

"Acreditamos que, no curto
prazo, os regulamentos da Pe-
trobras e a lei brasileira reduz a
possibilidade de intervenção
nas políticas da companhia",
acrescentam Bruno Amorim,
João Frizo e Guilherme Costa
Martins, do Goldman Sachs.

O mercado cita ainda a esco-
lha de Márcio Weber para presi-
dir o conselho como mais um si-
nal de que não haverá guinada
na empresa. Ele já é membro do
colegiado e foi escolhido para
substituir a indicação do presi-
dente do Flamengo, Rodolfo
Landim, que também desistiu
de disputar a vaga.

Para os analistas do UBS BB,
Weber "contribuirá com a conti-
nuidade da estratégia da Petro-
bras e dará alguma estabilidade
em um período de mudanças,

particularmente às vésperas das
eleições". Sua indicação agra-
dou também

O analista Ilan Abertman, da
Ativa Investimentos, destaca
que a definição dos nomes deve
reduzir incertezas que geravam
grande volatilidade no valor das
ações da estatal, que vinha sen-
do negociada de maneira desco-
lada de suas concorrentes inter-
nacionais.

Os nomes de Coelho e Weber
serão apreciados pelos acionistas
na próxima quarta-feira. Na as-
sembleia, o governo tenta empla-
car outros oito nomes, quatro de-
les disputando a recondução: We-
ber, Ruy Flacks Schneider, Murilo
Marroquim e Sonia Villalobos.

Já Coelho, Luiz Henrique Ca-
rolli, Carlos Lessa Brandão e
Eduardo Karrer serão estreantes
no colegiado da estatal, caso
aprovados pelos acionistas, que
tentam emplacar outros sete no-
mes para as dez vagas em dispu-
ta – a 11ª pertence a represen-
tante dos empregados.

PETROBRAS

Procon notifica aéreas
para explicar aumento
nos preços das bagagens

ABUSO

O Procon de São Paulo noti-
ficou as companhias aéreas
Azul, Gol e Latam para que ex-
pliquem o aumento aplicado no
despacho de bagagens. A res-
posta das empresas deverá ser
encaminhada ao órgão até o dia
12 de abril. 

Segundo o órgão, as empre-
sas terão que explicar os itens
que compõem o valor da taxa de
despacho de bagagem e quais
deles serão cobrados do consu-
midor. Esses itens deverão ser
discriminados individualmente.
O Procon também pede infor-
mações sobre a relação de custo
administrativo e custo de trans-
porte que vão sofrer a aplicação

do aumento.
Procurada pela reportagem,

a Azul informou que, quando
receber a notificação do Procon,
"prestará os devidos esclareci-
mentos". Já a Latam e a Gol ain-
da não se pronunciaram sobre a
notificação do órgão de defesa
do consumidor.

As três companhias reajusta-
ram os valores do transporte de
bagagem para os voos domésti-
cos e internacionais. 

Na Gol, as novas tarifas en-
traram em vigor na última terça-
feira. Na Latam, o reajuste está
em vigor desde o dia 14 de mar-
ço. Na Azul, o novo valor está em
vigor há um mês.

Governo lança 
site para vender 
imóveis penhorados

DEVEDORES

PEDRO RAFAEL VILELA/ABRASIL 

Bens de devedores da União,
que foram penhorados em exe-
cuções fiscais ou oferecidos em
acordos administrativos, serão
colocados à venda pelo governo
federal em uma plataforma úni-
ca na internet. Batizado de Com-
prei, o site foi criado, segundo o
Ministério da Economia, para
aumentar a efetividade da co-
brança fiscal, combater a sone-
gação e aumentar a arrecadação.  

O projeto foi regulamentado
por meio de portaria publicada
ontem no Diário Oficial da
União, que entra em vigor no dia
2 de maio. A plataforma será ge-
rida pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), o ór-
gão jurídico do governo federal
que atua em execuções fiscais de
interesse da União. Nesta pri-
meira fase, apenas bens imóveis
serão colocados à venda na pla-
taforma. Existem 8.430 imóveis
no acervo da PGFN que poderão
ser vendidos, sendo 223 deles
com valor superior a R$ 30 mi-
lhões.

Numa segunda fase, a plata-

forma deve disponibilizar negó-
cios envolvendo outros tipos de
bens, como veículos, aeronaves,
embarcações e obras de arte. Pe-
las regras da nova plataforma, os
devedores terão prioridade em
negócios para equalização da dí-
vida, antes de os bens serem di-
recionados à venda. Segundo a
PGFN, isso é para garantir a inte-
gridade patrimonial do devedor.
Porém, se não houver solução, aí
sim os bens serão oferecidos di-
retamente na plataforma. Os
anúncios serão feitos por corre-
tores ou leiloeiros credenciados
pelo poder público.

As ofertas poderão ser divul-
gadas em meios de comunica-
ção, como sites especializados e
mídias sociais. Qualquer pessoa
interessada pode oferecer uma
proposta de compra dos bens
anunciados, inclusive com par-
celamento.

As ofertas já trarão um preço
sugerido para os imóveis à ven-
da, mas o interessado pode fazer
contraproposta. Se litígios judi-
ciais travarem o negócio, o go-
verno restitui o valor pago ao
comprador.

governo”, explicou Guedes.

IPI
Em relação à desoneração

das importações, o ministro
disse que o governo pretende
promover uma nova rodada de
redução de 10% no Imposto de
Importação, mas ressaltou que
a medida depende de acordo
para o corte adicional que fará
o desconto no Imposto sobre
Produtos  Industr ial izados
(IPI)  aumentar de 25% para
33%. Segundo o ministro, 12
produtos devem ser contem-
plados com a redução das tari-
fas de importação. 

“Vamos abrir  a economia
respeitando nosso parque in-
dustrial. Se o outro governo for
social democrata, ele que au-
mente os impostos. Para o pró-
ximo mandato, a prioridade é a
reforma tributária no primeiro
dia de trabalho”, explicou.
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Governo cria nova
linha de crédito 
para caminhoneiros

BANCO DO BRASIL

O governo lançou ontem um
programa de crédito do BB (Ban-
co do Brasil) para caminhoneiros,
cerca de dois meses após um
anúncio semelhante voltado à ca-
tegoria. Os programas são anun-
ciados às vésperas do calendário
eleitoral, no ano em que o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) vai dis-
putar novamente o Palácio do Pla-

nalto, e atendem os profissionais
que exercem pressão frequente
sobre o governo. Em 4 de feverei-
ro, a Caixa já havia anunciado um
programa que antecipava o paga-
mento de fretes aos caminhonei-
ros, com taxas de juros a partir de
1,99% ao mês.

Agora, o BB também vai ofere-
cer antecipação dos pagamentos

programados para os 120 dias se-
guintes, com taxa de juros a partir
de 1,79% ao mês. Bolsonaro disse
que a liberação do crédito livra ca-
minhoneiros de buscar recursos
com a chamada "carta-frete". "Em
qualquer posto você paga 10% ho-
je em dia para antecipar frete. É
uma agiotagem moderna que vai
deixar de existir a partir de agora",
disse o presidente.

De acordo com o banco, a me-
dida poderá ser contratada por
transportadores autônomos de
maneira digital, por meio de apli-
cativo de celular. Além de serem
vistos pelo governo como grupo
de apoio importante para a reelei-
ção de Bolsonaro, os caminheiros
autônomos compõem parte da
categoria que em 2018 parou o

país para reivindicar justamente o
reajuste da tabela do frete e a con-
tenção de aumentos no preço do
diesel. O presidente fez diversos
acenos e promessas a essa base
durante o mandato, algumas não
cumpridas. Os caminhoneiros
têm reclamado de algumas das
propostas e chegaram a ensaiar
paralisações.

A alta do preço dos combustí-
veis preocupa em ano eleitoral.
Bolsonaro voltou a culpar ontem
governadores por estes valores.

Em outubro do mesmo ano, o
presidente prometeu um benefí-
cio de R$ 400 para cerca de 750 mil
transportadores autônomos de
carga, o que não saiu do papel
após lideranças da categoria te-
rem reclamado do valor.

Nos atos de raiz golpistas pro-
movidos pelo presidente no feria-
do de 7 de setembro de 2021, gru-
pos de caminhoneiros estiveram
em Brasília e continuaram em
protestos pró-governo nos dias se-
guintes. Não só caminhoneiros
têm recebido a atenção do presi-
dente no ano em que disputará a
reeleição. Bolsonaro tem insistido
na concessão de reajuste salarial
para policiais e também criou um
programa de crédito imobiliário
subsidiado para a categoria.

O presidente disse ontem que
pediu para o ministro Paulo Gue-
des (Economia) estudar a isenção
de IPI para veículos de mototáxi.
O IPI já foi cortado pelo governo
de forma linear em 25% neste ano
e o próprio Guedes disse poste-

riormente que o percentual pode-
ria subir para 33%, mas a medida
não foi em frente por causa da re-
sistência da bancada do Amazo-
nas (que afirma que a Zona Fran-
ca de Manaus pode perder com-
petitividade).

O presidente voltou a afirmar
ontem que não há corrupção no
seu governo, no dia em que prefei-
tos de diferentes regiões do país
confirmaram indícios de tráfico
de influência na distribuição de
verbas do Ministério da Educação.

Bolsonaro minimizou as dife-
rentes suspeitas. "Tem divulgado
sete casos de corrupção. Poxa vi-
da, chegaram a isso, sete. Busca-
mos fazer a coisa certa e investi-
mentos muito na prevenção",
declarou.
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SP tem menor média
móvel de óbitos desde
pico da Ômicron

CORONAVÍRUS

O estado de São Paulo re-
gistrou a menor média móvel
de mortes por Covid-19, desde
o pico da variante Ômicron,
entre janeiro e fevereiro deste
ano. Na média móvel de 7
dias, o estado registrou 42
mortes pela doença, ontem.  

A última semana epidemio-
lógica encerrada no sábado
passado mostrou uma queda
de 17,5% nos novos óbitos no
estado, que acumula 167.594
mortes desde o início da pan-
demia, sendo 46 registradas
nas últimas 24 horas. Os novos
casos na semana registraram
redução de 16,6%, tendo um
total de 5.287.122 desde 2020.

Sobre as internações, o es-
tado tem hoje 1.672 pessoas
internadas, sendo 561 em uni-
dades de Terapia Intensiva
(UTIs) e 1.111 em enfermarias.
Comparado com o pico da va-

riante Ômicron, o estado de
São Paulo registrou queda de
86% nas internações.

QUARTA DOSE
O estado de São Paulo co-

meçou na quarta-feira a imu-
nizar os idosos acima de 60
anos com a quarta dose da va-
cina de Covid-19. Estão aptos
a receber a segunda dose de
reforço quem tem acima desta
idade e já tomou a primeira
dose de reforço (3ª dose) em
um intervalo de quatro meses.

Os 645 municípios já aplica-
ram cerca de 105,8 milhões de
doses durante toda a campa-
nha. 92% da população já to-
mou duas doses, ultrapassando
a meta de 90% definida pela Or-
ganização Mundial de Saúde
(OMS) e o Ministério da Saúde
(MS). Entre a população geral,
86% já recebeu duas doses.

MEGALIC

Aliado de Lira embolsa 79%
de repasses para kit robótica
PAULO SALDAÑA/FOLHAPRESS

M
unicípios que con-
trataram kits de ro-
bótica com a em-

presa de aliados do presidente da
Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
concentram 79% do total gasto
pelo governo Jair Bolsonaro (PL)
com essas despesas em 2021 em
todo o país.

O percentual representa R$ 31
milhões de um montante total de
R$ 39 milhões. Os valores se refe-
rem somente à rubrica específica
para compra de equipamentos e
mobiliário, na qual se inclui o gas-
to com kits de robótica.

Cada kit foi adquirido pelas
prefeituras por R$ 14 mil, valor
muito superior ao praticado no
mercado e ao de produtos de
ponta de nível internacional.

O dinheiro foi depositado para
os municípios nos meses de feve-
reiro e março. Trata-se de mais
um exemplo da falta de critérios
técnicos e do domínio do apadri-
nhamento político na liberação
de verbas do MEC na gestão Bol-
sonaro.

Esses R$ 31 milhões envolvem
sete pequenos municípios ala-
goanos e outros dois pernambu-
canos.

Como a Folha de S.Paulo reve-
lou, apesar de essas sete cidades
alagoanas receberem R$ 26 mi-
lhões de dinheiro federal para ro-
bótica, ela sofrem com uma série
de deficiências de infraestrutura
básica, como falta de salas de au-
la, de computadores, de internet e
até de água encanada.

Também há casos de obras
com dinheiro federal paralisadas.

A empresa fornecedora dos
kits de robótica para esses muni-
cípios é a Megalic, que funciona
em uma pequena casa no bairro
de Jatiuca, em Maceió, com capi-
tal social de R$ 1 milhão.

Apesar de fechar contratos mi-
lionários, a empresa é interme-
diária, não produz kits de robóti-
ca. Os registros da Megalic indi-
cam atuação em diversas áreas,
de materiais de limpeza a instru-
mentos médicos.

A Megalic está em nome de
Roberta Lins Costa Melo e Ed-
mundo Catunda, pai do vereador

de Maceió João Catunda (de saí-
da do PSD). A proximidade do ve-
reador e de seu pai com Arthur
Lira é pública.

A contratação da empresa
ocorreu, em geral, pela adesão a
atas de registros de preços já dis-
poníveis.

As cidades beneficiadas foram:
União dos Palmares, Canapi, San-
tana do Mundaú, Branquinha,
Barra de Santo Antônio, Maravi-
lha e Flexeiras. Além dessas, cons-
tam na lista os municípios per-
nambucanos de Bom Jardim e
Carnaubeira da Penha.

Essas duas últimas seguem o
mesmo perfil dos municípios ala-
goanos, com baixo número de
matrículas e, segundo dados ofi-
ciais, deficiências estruturais.

Bom Jardim tem 5.294 matrí-
culas, em 33 escolas municipais, e
recebeu do governo federal R$ 4
milhões no dia 8 de março para a
compra de kits de robótica.

Somente 8% das escolas têm
laboratório de informática.

O dinheiro para Carnaubeira
da Penha foi transferido também
em 8 de março, em um total de R$
985 mil. A rede municipal tem 28
escolas, só 18% com internet, e
1.942 matrículas.

Todos esses recursos são
oriundos das chamadas emendas
de relator, cuja distribuição é con-
trolada pelos líderes do centrão,
bloco de apoio do presidente Bol-
sonaro. Ligado ao MEC, o FNDE
(Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação) gere esse di-
nheiro.

O FNDE é controlado pelo
centrão -o presidente do fundo,
Marcelo Lopes da Ponte, era che-
fe de gabinete de Ciro Nogueira
(PP-PI), ministro da Casa Civil de
Bolsonaro, aliado de Lira. Os dois
comandam o PP, legenda que dá
sustentação ao governo.

FNDE e MEC não responde-
ram aos questionamentos da re-
portagem. Arthur Lira nega qual-
quer influência na liberação dos
recursos e qualquer relação com a
empresa beneficiada.

Em 28 de março o ministro
Milton Ribeiro foi exonerado após
vir à tona a existência de um bal-
cão de negócios na pasta, com
participação de pastores evangé-

licos sem vínculo oficial com o
poder público e acusações de co-
brança de propina até em barra
de ouro.

Ribeiro perdeu o cargo sete
dias após a Folha de S.Paulo reve-
lar áudio em que ele dizia que pri-
vilegiava um dos pastores lobistas
a mando de Bolsonaro. A existên-
cia da atuação extraoficial dos
pastores foi revelada pelo jornal O
Estado de S. Paulo.

Outras cidades alagoanas, co-
mo Delmiro Gouveia e São José
da Laje, também contrataram a
mesma empresa, mas ainda não
receberam recursos do FNDE pa-
ra este fim.

No total de pagamentos feitos
pelo FNDE há casos de compras
que vão de caminhões frigoríficos
a climatizadores para escolas.

A escola João Lemos Ribeiro,
na zona rural da cidade de Mara-
vilha (AL), já recebeu um kit de
robótica, embora a prioridade se-
ja computadores, internet e cli-
matizadores.

"Há professores encantados
com o projeto, mas nossa priori-
dade aqui é ter internet e ar-con-
dicionado nas salas, porque aqui
vira um forno e temos até que li-
berar os alunos", disse a diretora
Juliane Lemos, 36, quando a Fo-
lha de S.Paulo esteve na unidade
na segunda-feira passada.

Foram empenhados, no ano
passado, um total de R$ 189 mi-
lhões para a compra de equipa-
mentos de tecnologia. Do total,
80% com destinação para Alagoas
e Pernambuco -o que inclui os
municípios já citados, mas não
necessariamente todos têm desti-
nação para robótica.

No ano inteiro de 2021, o
FNDE pagou apenas R$ 2,4 mi-
lhões para a compra de kits de ro-
bótica.

A relação de Lira com os donos
da Megalic foi revelada pela
Agência Pública.

O vereador João Catunda e o
presidente da Câmara dos Depu-
tados foram os responsáveis por
levar integrantes do FNDE e o ex-
ministro da Educação Milton Ri-
beiro a um encontro com prefei-
turas em Maceió em novembro
passado.

Ele é recebido recorrentemen-

te na residência de Lira e até já foi
levado para reunião com o minsi-
tro Edson Fachin, do STF (Supre-
mo Tribunal Federal) e do TSE
(Tribunal Superior Eleitoral).

Catunda receberá o apoio de
Lira para candidatura a deputado
federal por Alagoas nas próximas
eleições. Ele deixa o PSD e segue
para o PP, legenda do presidente
da Câmara.

Além de comprar cada kit por
R$ 14 mil, os contratos incluem
outros custos como material di-
dático para alunos e professores e
formações para docentes. O que
eleva os contratos -em alguns
contratos, cada solução de robóti-
ca, que inclui em geral um con-
junto de kits e o pacote de mate-
riais e formações, é orçado em R$
175 mil.

O vereador disse à Folha de
S.Paulo que não tem relação
com os negócios do pai e negou
ter tido negociações com Lira.
"Não faço solicitações para robó-
tica, ou uso do meu cargo para
isso, justamente porque seria
imoral", disse.

A reportagem esteve na Mega-
lic na quarta-feira e conversou
com Roberta Lins, que é compa-
nheira de Edmundo Catunda.

Ela insistiu que a empresa ven-
ceu os processos licitatórios e dis-
se desconhecer qualquer atuação
de Arthur Lira.

A empresária não quis revelar
quanto a Megalic paga por equi-
pamento. Edmundo Catunda en-
caminhou uma nota em que diz
que a atuação da empresa é ex-
clusivamente comercial, sem cu-
nho político.

Questionados pela reporta-
gem, o Ministério da Educação e
o FNDE não responderam, assim
como as prefeituras de União dos
Palmares, Canapi, Santana do
Mandaú, Branquinha, Maravi-
lha, Bom Jardim e Carnaubeira
da Penha.

O presidente da Câmara, Art-
hur Lira, disse, em nota, que não
tem envolvimento com contrata-
ção de empresas pelos municí-
pios. Ele afirmou que, além de
não ter solicitado aceleração de li-
berações, esses processos obede-
cem a critérios técnicos objetivos
definidos pelo próprio FNDE.

Cármen Lúcia vota contra
decretos de Bolsonaro que
mudam conselhos ambientais
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

A relatora de seis das sete ações
da "pauta verde" do STF (Supre-
mo Tribunal Federal), ministra
Cármen Lúcia, votou ontem con-
tra uma alteração feita pelo presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) no con-
selho deliberativo do FNMA (Fun-
do Nacional do Meio Ambiente).

Nesse caso, o Supremo julga
um pedido da Rede Sustentabili-
dade contra um decreto de 2020
de Bolsonaro e de Ricardo Salles,
então ministro do Meio Ambiente,
que excluiu a sociedade civil do
conselho.

Após o decreto, o conselho
passou a ser composto apenas por
integrantes de órgãos do governo
federal, como os ministérios do
Meio Ambiente, Casa Civil e Eco-
nomia. Em seu voto, a ministra
também entendeu que é inconsti-
tucional outro decreto que afastou
os governadores que compõem a
Amazônia Legal da participação
no conselho nacional da região.

Segundo Cármen Lúcia, a eli-
minação da sociedade civil evi-
dencia "uma centralização que se-
ria antidemocrática", o que afasta-
ria "deslegitima as ações estatais
em ofensa ao princípio da partici-
pação popular".

"A participação popular da so-
ciedade civil em todas as instân-

cias sempre foi encarecida tanto
pela Constituição quanto pela le-
gislação e por documentos inter-
nacionais", afirmou a ministra.

O ministro Ricardo Lewan-
dowski seguiu integralmente o vo-
to de Cármen Lúcia. "Os atos ad-
ministrativos ofenderam esse no-
vo regime que se inaugurou com a
Constituição Federal de 1988, que
é justamente a democracia parti-
cipativa, que não substitui a repre-
sentativa, mas a complementa",
afirmou.

Alexandre de Moraes também
acompanhou Cármen. Já André
Mendonça votou parcialmente
com a ministra, apenas em rela-
ção ao decreto do FNMA.

Kassio Nunes Marques, porém,
discordou da ministra, se mani-
festou contra a ação da rede e criti-
cou o voto de Cármen Lúcia.

Segundo ele, outros presiden-
tes também fizeram alterações em
conselhos e "impedir a exclusão
da sociedade civil de um conselho
é uma forma sutil de deslegitimar
governos futuros eleitos pelo voto
popular". "Pode surtir efeito con-
trário, limitar a participação da so-
ciedade civil", disse.

"Repristinar um decreto que,
por opção política do passado,
previa a participação popular em
um conselho é, na prática, impor
essa participação direta como ins-

trumento mínimo de democracia
direta sem que haja essa exigência
constitucional", afirmou.

Cármen, então, rebateu e disse
que seu voto não dizia que o presi-
dente da República fica proibido
de alterar conselhos, desde que
não exclua representante da so-
ciedade civil. O julgamento foi in-
terrompido após o voto de Kassio.
Outros seis ministros do STF ain-
da não votaram. 

Devido aos feriados de abril, a
pauta ambiental só deve ser reto-
mada no próximo dia 27. De acor-
do com a ação da Rede, "o caráter
democrático participativo do
Conselho Deliberativo do FNMA
foi completamente extinto, sendo
que o órgão está sob risco de per-
der sua razão de ser enquanto ló-
cus encarregado da definição
quanto à destinação de apoio a
projetos de cunho ambiental".

O partido também disse que
"no âmbito da política ambiental,
o texto constitucional previu a ne-
cessidade de participação direta
do povo, como instrumento de
realização do princípio da igual-
dade substancial". 

O procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, se opôs à
ação. Em sua manifestação, fez
críticas a organizações não go-
vernamentais que atuam na
Amazônia.

STF

Brasil registra
primeiro caso
da variante
Ômicron XE

O Ministério da Saúde con-
firmou ontem o primeiro caso
de Covid-19 provocado pela
subvariante XE, híbrida de
duas cepas da Ômicron, a BA.1
e a BA.2. O caso foi notificado
pelo Instituto Butantan à rede
Cievs (Centro de Informações
Estratégicas em Vigilância em
Saúde), que reúne o sistema de
vigilância do país, na quarta-
feira passada. Trata-se de um
homem de 39 anos, que mora
na cidade de São Paulo. Ele es-
tá com o esquema vacinal
completo e realizou tratamen-
to domiciliar. Segundo a Secre-
taria de Estado da Saúde de São
Paulo, o homem teve somente
sintomas leves. O diagnóstico
foi confirmado em um exame
PCR em 7 de março. "O ho-
mem permanece sob monito-
ramento das vigilâncias esta-
dual e municipal de São Pau-
lo", diz, em nota, a secretaria.

O sequenciamento genético
feito pelo Butantan constatou
que a infecção é "filogenetica-
mente próxima a linhagem in-
glesa XE, sugerindo que houve
uma importação", comple-
menta a gestão estadual.

O primeiro caso detectado
da subvariante XE foi em 19 de
janeiro deste ano, no Reino
Unido. Segundo a plataforma
internacional Gisaid, que reú-
ne dados genômicos de diver-
sos países.

COVID-19

Programa preenche
menos de 50% de vagas

PREFEITURA

MÔNICA
BERGAMO/FOLHAPRESS

Lançado em dezembro de
2021, o programa Bolsa Jo-
vem, da Prefeitura de SP,
preencheu menos da metade
das vagas disponíveis -apenas
2.324 do total de 5.000. A ini-
ciativa dá R$ 627 mensais para
alunos do ensino médio que
fizerem curso de qualificação
profissional. As inscrições vão
até 15 de abril.

Segundo a secretária muni-
cipal de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turis-
mo, Aline Cardoso, o projeto
tem como objetivo evitar a
evasão escolar, que foi acen-
tuada pela pandemia. Ela diz
que a falta de candidatos não
significa que a iniciativa não
tem sucesso. "É um programa
ambicioso. Expandimos as ins-
crições para alunos da rede es-
tadual egressos do ensino mu-
nicipal", afirma.

Carros são furtados em
falso estacionamento 

ZONA OESTE

A polícia investiga o furto de
ao menos quatro carros deixa-
dos em um falso estaciona-
mento na rua Doutor Homem
de Melo, em Perdizes, na zona
oeste de São Paulo. O crime
ocorreu na noite da última ter-
ça-feira. Todas as vítimas esta-
cionaram ali para irem a um
show da banda norte-america-
na Maroon 5, no estádio Al-
lianz Parque, a cerca de 1 km
de distância.

Cerca de 45 mil pessoas
acompanharam o show da
noite de terça-feira, segundo
os organizadores.

De acordo com o delegado
Reinado Vicente Castello, titu-
lar do 23º Distrito Policial, o ca-
so de furto de veículos em um
falso estacionamento nas ime-
diações do estádio do Palmeiras
é inédito. "Não é incomum fur-
tarem carros deixados na rua
em dia de jogos, por exemplo,
mas nunca vi a criação de uma
estrutura falsa para isso", diz.

Dos quatro veículos furta-
dos três são SUVs, ou seja, utili-
tários esportivos de luxo. Dois
são Nivus, da Volkswagen, com
modelos fabricados em 2020 e
2021. Os demais são um Peu-
geot 3008, ano 2018, e um Che-
vrolet Prisma, ano 2009.

O veículo mais caro entre os
levados, um Nivus ano 2021,
modelo 1.0 turbo, top de linha,
custa cerca de R$ 130 mil, se-
gundo a tabela Fipe (Fundação
Instituto de Pesquisas Econô-
micas).

As vítimas declararam em
boletim de ocorrência, que
eram abordadas por um ho-
mem que oferecia vagas no esta-
cionamento. Elas pagaram,
adiantado, de R$ 50 a R$ 100 pa-
ra deixarem seus carros ali. E
quando voltaram não havia
mais ninguém. Nem os veículos.

Uma mulher de 44 anos, de
Campinas (93 km de SP), afir-
mou, segundo a polícia, que um

"funcionário" do estacionamen-
to disse que seu carro seria o últi-
mo a parar ali, pois o local já es-
tava cheio. Em seguida, por volta
de 20h30, ele fechou o portão.

Uma das vítimas disse que
quando voltou ao local, depois
das 23h, não encontrou mais
ninguém, nem seu carro. Mas
que o estacionamento estava
lotado, com muitos carros ar-
rombados.

De acordo com o delegado,
uma equipe do 23º DP, que in-
vestiga o caso, calcula que no
local caibam de 50 a 60 veículos.

No lugar indicado pelas víti-
mas houve uma recente terra-
plenagem. O terreno é cercado
e na tarde de ontem, o portão
estava fechado com uma cor-
rente e cadeado.

O caso chamou a atenção
porque circulou em redes so-
ciais a informação de que cer-
ca de 100 veículos haviam sido
furtados em um esquema de
falso vallet. A notícia, que se-
gundo o delegado Castello é
mentirosa, chegou aos grupos
de mensagens da polícia.

Desde quarta cedo ele co-
meçou a procurar os registros
eletrônicos da polícia. Os qua-
tro boletins de ocorrência fo-
ram feitos pela internet, entre
o fim da noite de terça e ao lon-
go do dia seguinte.

"Acredito que se tiver mais
vítimas, serão mais duas ou
três", disse. "Geralmente, donos
de carros furtados dão queixa
em pouco tempo", afirmou.

Com os dados em mãos, a
equipe do delegado Castello
começou a entrar em contato
com as vítimas para saber de-
talhes das pessoas que traba-
lhavam no falso estaciona-
mento. E como fizerm os paga-
mentos, se em dinheiro ou por
meios eletrônicos –um dos
motoristas afirmou que rece-
beu até recibo após pagar para
deixar seu carro ali.

OUTONO: Aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.Manhã Tarde Noite
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Maior jornal de El Salvador
suspende publicações 
LUCAS ALONSO/FOLHAPRESS

Maior jornal de El Salvador e
um dos mais importantes da
América Central, El Faro sus-
pendeu a publicação de conteú-
do ontem. A decisão é um pro-
testo contra uma lei proposta
pelo presidente Nayib Bukele
cujo objetivo declarado é conter
a atividade criminosa de gan-
gues, mas que na prática limita
a atividade jornalística e é vista
como ameaça à liberdade de
imprensa.

O site amanheceu com uma
tarja preta e, sobre ela, um texto
intitulado "Não à censura" -
além dele, nenhuma reporta-
gem está destacada.

El Faro escreve que os leito-
res encontram no portal um mo-
delo de "jornalismo crítico com
a intenção declarada de com-
preender fenômenos políticos e
sociais que determinam a vida
de salvadorenhos". Entre esses
fenômenos, o texto cita a origem
e o desenvolvimento das gan-
gues, assim como alianças se-
cretas feitas entre esses grupos
criminosos e diferentes políticos
e governos.

"Sem uma imprensa inde-
pendente, os cidadãos nunca

saberiam desses pactos. Conti-
nuar explicando isso, continuar
revelando esses pactos, agora é
um crime que pode ser punido
com até 15 anos de prisão em El
Salvador."

O veículo se refere a um pro-
jeto de lei aprovado na última
terça-feira pelo Congresso sal-
vadorenho, alinhado ao presi-
dente. Com 63 votos a favor, de
84 possíveis, a nova legislação
estabelece uma reforma penal
que permitirá punir com penas
de 10 a 15 anos de prisão a divul-
gação de mensagens de gangues
nos meios de comunicação.

Segundo o texto aprovado, a
lei será aplicada a quem "repro-
duzir e transmitir mensagens ou
comunicados originários ou su-
postamente originários de gru-
pos de delinquentes que possam
gerar perturbação e pânico na
população em geral". O projeto
também tem como alvos aqueles
que marcam territórios com si-
glas que remetem ao crime orga-
nizado como forma de ameaça.

Para justificar sua proposta,
Bukele comparou o cenário de
El Salvador com o da Alemanha
nazista. "Quando os alemães
quiseram erradicar o nazismo,
proibiram por lei toda simbolo-

gia nazi, assim como as mensa-
gens, apologias e tudo o que fos-
se relacionado à promoção do
nazismo. Agora, faremos isso
com as gangues", escreveu no
Twitter.

Segundo o editorial do Faro,
as alterações no Código Penal
são uma "mordaça" que fere as
liberdade de imprensa e de ex-
pressão. "Mas, sobretudo, [fere]
o direito do cidadão a ser infor-
mado. O que os salvadorenhos
devem saber sobre gangues?
Nada, de acordo com o regime."

A lei aprovada não detalha
que tipo de mensagens das
gangues serão consideradas ile-
gais -o que adiciona inseguran-
ça jurídica ao cenário já delica-
do da atuação da imprensa em
El Salvador.

É comum que jornalistas es-
pecializados em segurança pú-
blica usem como material de
pesquisa e de contextualização
fotografias e vídeos que mos-
tram violência explícita cometi-
da pelos grupos criminosos,
além de mensagens deixadas
por supostos membros das gan-
gues em redes sociais. Sem essa
possibilidade de apuração e
checagem, a tendência é que o
tema suma dos noticiários.

PROTESTO

Acordo
acaba com 
greve dos 
garis no Rio 

Em audiência de concilia-
ção encerrada no início da
noite de ontem, no Tribunal
Regional do Trabalho (TRT),
com a mediação do Ministé-
rio Público do Trabalho, a
Companhia Municipal de
Limpeza Urbana do Rio de
Janeiro (Comlurb) manteve a
proposta original de reajuste
salarial, mas elevou o per-
centual de reajuste do tíquete
alimentação, que passou de
3% para 6% a partir de março
deste ano.  

Logo após a audiência, o
Sindicato dos Empregados
de Empresas de Asseio e
Conservação do Município
do Rio (Siemaco), que repre-
senta os garis da Comlurb,
�levou a proposta à assem-
bleia da categoria, que deci-
diu fechar acordo e encerrar
a greve imediatamente. A pa-
ralisação foi iniciada no últi-
mo dia 28.

A proposta final da Com-
lurb, aceita pela categoria, in-
clui reajuste salarial de 6% a
partir de março mais 2% nos
salários em agosto; novo rea-
juste residual em novembro,
correspondente à diferença
do que for dado de aumento
pela prefeitura aos servidores
municipais; reajuste de 6%
no tíquete alimentação; adi-
cional de insalubridade de
20% para as agentes de pre-
paro de alimentos (APAs);
conclusão da implantação do
Plano de Carreiras, Cargos e
Salários (PCCS), retroativo a
janeiro.

Em relação aos dias para-
dos na greve, ficou acertado
que cinco dias serão com-
pensados e os demais des-
contados, sendo um dia a ca-
da mês. Para quem seguiu a
orientação do Siemaco e re-
tornou ao trabalho durante
as chuvas serão três dias des-
contados. Para quem perma-
neceu em greve direto, serão
seis dias descontados.

A aprovação do acordo
encerra o dissídio aberto na
Justiça por perda de objeto. A
Comlurb se comprometeu a
não retaliar os grevistas, res-
salvados os excessos indivi-
duais cometidos durante o
movimento. O Sindicato ten-
tará negociar com o prefeito
carioca, Eduardo Paes, que
os dias parados a serem des-
contados sejam também
compensados.

COMLURB

Senado confirma Ketanji
Jackson como 1a juíza
negra na Suprema Corte 
RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS

P
ela primeira vez desde a
formação do país, uma
mulher negra poderá

dar a palavra final nas questões
jurídicas dos Estados Unidos.
Ontem, Ketanji Brown Jackson
foi confirmada pelo Senado co-
mo nova juíza da Suprema Cor-
te do país.

A votação de Jackson, 51, já ti-
nha votos necessários para a
aprovação antes do final da vota-
ção, realizada por volta das 14h
(15h em Brasília). Indicada pelo
presidente Joe Biden no começo
de fevereiro, ela foi alvo de várias
críticas da oposição em seu pro-
cesso de sabatina. Ela deve tomar
posse no segundo semestre,
quando começa um novo ano le-
gislativo.

A Suprema Corte teve papel
fundamental em sedimentar, e
depois retirar, medidas racistas
que se tornaram políticas de Es-
tado. Em 1896, os juízes decidi-
ram que segregar negros e bran-
cos em espaços públicos não ia
contra a Constituição. A decisão
fez com que estados do Sul do
país tivessem restaurantes, es-
colas e até assentos de ônibus
em que negros não poderiam
chegar perto.

A partir dos anos 50, a corte
mudou seu entendimento de que
"segregados, porém iguais" era
uma ideia funcional e passou a
proibir a separação, o que fez
com que os negros deixassem de
ser barrados e tivessem mais con-
dições de melhorar de vida.

Em 2022, Jackson chega à Su-
prema Corte em um novo mo-
mento de reavaliação de postu-
ras. O principal tema em debate é
o aborto, liberado pela própria
corte em 1973. Alguns estados
criaram leis locais que restringem
o procedimento, e a Suprema
Corte analisa se a medida de um
deles, o Mississipi, é válida.

A decisão sobre este caso, ain-
da sem data confirmada para
ocorrer, pode levar ao cancela-
mento da liberação de 1973, um
sonho de muitos eleitores con-
servadores e republicanos. Atual-
mente, a corte tem seis juízes de
inclinação conservadora e três
mais liberais. A vinda de Jackson
não mudará esta conta, pois ela
entra na vaga do juiz liberal Step-
hen Breyer, 83, que pediu apo-

sentadoria.
Assim, apesar de histórica, sua

nomeação pode ter efeito reduzi-
do sobre os rumos da corte no
curto prazo, pela questão mate-
mática. E Jackson também disse
que não participará da votação
de um caso sobre ações afirmati-
vas em universidades, porque a
ação envolve Harvard, universi-
dade com quem ela tem relações.

A magistrada nasceu em Was-
hington, em 1970. Seus pais estu-
daram em escolas segregadas.
Depois, cursaram universidades
voltadas para negros e começa-
ram a carreira como professores
na rede pública de Miami.

Quando ela era pequena, seu
pai, Johnny Brown, decidiu mu-
dar de carreira: foi estudar direi-
to, se tornou advogado e inspirou
a filha a seguir o mesmo cami-
nho. "Algumas das minhas pri-
meiras memórias são de ver ele
sentado na mesa da cozinha, len-
do livros jurídicos. Vi ele estudan-
do e ele se tornou meu primeiro
exemplo profissional", disse ela,
em discurso em fevereiro.

Estudante com destaque em
torneios de debate e oratória,
conseguiu estudar direito em
Harvard, universidade na qual foi
subeditora da Harvard Law Re-
view. Após se formar, foi assisten-
te de alguns juízes, incluindo
Breyer, que se aposenta agora.

Nos anos 2000, alternou perío-
dos como advogada e defensora
pública, em que atendia pessoas
sem dinheiro. Assim, ela também
é a primeira ex-defensora pública
a chegar à Suprema Corte.

Em 2009, foi indicada pelo
presidente Barack Obama para a
vice-presidência da US Senten-
cing Comission, órgão federal
que busca padronizar sentenças.
Durante seu mandato, o departa-
mento recomendou a redução
nas penas para crimes ligados ao
porte de drogas.

Quatro anos depois, Obama a
nomeou para a Corte Distrital do
Distrito de Columbia. No cargo,
ela analisou processos envolven-
do atos da Presidência, barrou
uma tentativa do então presiden-
te Donald Trump de ampliar a
deportação de imigrantes sem
ouvi-los em audiências e impe-
diu três ordens executivas dele
para limitar os direitos de traba-
lhadores federais, como a filiação
a sindicatos.

Em junho de 2021, Jackson foi
nomeada por Biden para a Corte
de Apelações do Distrito de Co-
lumbia. A indicação foi aprovada
no Senado na época por 53 a 44,
com três votos de republicanos.

Na análise para o cargo atual,
os republicanos foram mais du-
ros. Durante a sabatina no Sena-
do, ela passou mais de 23 horas
respondendo questões dos sena-
dores. O processo foi marcado
por perguntas agressivas da opo-
sição e senadores interrompendo
respostas da magistrada para
tentar reafirmar seus pontos. Do
outro lado, democratas fizeram
diversos elogios, que levaram a
magistrada às lágrimas.

Alguns republicanos tentaram
caracterizá-la como uma ativista
de esquerda condescendente
com o crime. Jackson é juíza fede-
ral há mais de dez anos e já deu
penas menores do que o reco-
mendado para acusados de en-
volvimento com pornografia in-
fantil. O senador Ted Cruz che-
gou a levar um cartaz que exibiu
sentenças dadas por ela ao lado
das indicações federais -que são
opcionais.

Jackson respondeu que a sen-
tença deve levar em conta vários
fatores. "Os juízes não estão em
um jogo de números. Em cada
caso, cumpri meu dever de res-
ponsabilizar os réus à luz das evi-
dências e das informações apre-
sentadas a mim", disse.

Ao longo do processo de no-
meação, ela buscou se apresentar
como uma pessoa muito grata ao
apoio que teve da família e ligada
à religião, mas capaz de separar
seus valores pessoais da atuação
profissional. "Minha fé é muito
importante, mas, como você sa-
be, não há teste religioso na
Constituição", respondeu, du-
rante a sabatina.

Ela disse ter claro que o papel
do juiz é aplicar as leis, não tentar
modificá-las ou criar políticas pú-
blicas. "Sei que meu papel como
juíza é limitado, que a Constitui-
ção me dá poder apenas para de-
cidir casos e controvérsias que se-
jam apresentados apropriada-
mente", disse, pouco após ser in-
dicada. "Tenho dedicado minha
carreira a garantir que as palavras
gravadas na frente do edifício da
Suprema Corte, 'Justiça igualitá-
ria sob a lei', sejam uma realida-
de, não apenas um ideal."

EUA

OUTONO: Aumento de nuvens ao longo do dia. 
À noite, pancadas de chuva.

Manhã Tarde Noite
05:45 18:27
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Orani João Tempesta, O.Cist 
Arcebispo do Rio de Janeiro

Cardeal Tempesta

Tempo
de Jejum

“Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os
hipócritas, que mostram um semblante abatido para
manifestar aos homens que jejuam. Em verdade eu vos
digo: já receberam sua recompensa" (Mateus 6, 1-5).

Durante o período da Quaresma que já está che-
gando ao final, os cristãos católicos são convi-

dados a seguirem algumas práticas religiosas para
viverem bem esse tempo e se prepararem espiritual-
mente para a Páscoa. O tempo da Quaresma é um
tempo forte marcado pela penitência em que os fiéis
são convidados a se aproximarem da confissão sa-
cramental. 

As três práticas espirituais da quaresma são: jejum,
oração e caridade. Esses são os três pilares desse tem-
po quaresmal. Essas três práticas quaresmais cami-
nham juntas, o jejum não pode ser feito sem a oração,
da oração advém a minha ação que é a caridade. E,
ainda, essas três práticas quaresmais são iluminadas
pela penitência. 

O jejum é recomendado durante o tempo da Qua-
resma. Ele pode ser realizado todos os dias ou nas
quartas e sextas-feiras do período quaresmal. Esse je-
jum pode ser a abstinência de carne vermelha, ou em
uma das três refeições do dia, escolher uma para ser
mais leve ou, ainda, abster-se de uma delas. 

Existem pessoas que ainda optam por tirar choco-
late, refrigerante ou algum doce, voltando a utilizar
esses alimentos na Páscoa. Já a carne vermelha todo
cristão católico é recomendado não comer na Quar-
ta-Feira de Cinzas e na Sexta-Feira Santa, devido ao
sacrifício de Cristo na Cruz por nós. A abstinência de
carne é incide para todos os fiéis que completaram 14
anos até os seus 60 anos de idade.

O jejum não necessariamente precisa ser de ali-
mento, mas podemos tirar algo que nos atrapalhe a
viver bem a espiritualidade quaresmal, ou algo em
que temos um certo vício. Podemos ficar os quarenta
dias da quaresma sem usar a internet, sem assistir
televisão ou sem a bebida alcóolica. Podemos, tam-
bém, fazer o jejum da “língua”, ou seja, não falar mal
dos outros, não fazer fofoca, pois isso não prejudica
somente o outro, mas a nós mesmos. Aliás esse peca-
do da língua deveria ser evitado sempre. Urge uma
penitência muito oportuna nestes tempos de fake
news: jejuar de espalhar boatos e falsas notícias. Je-
juar de usar as mídias sociais para fazer o mal e per-
seguir as pessoas. Jejuar de fazer falsas denúncias ou
de perseguir de maneira contumaz as pessoas por
maldade ou por inveja. Quantas pessoas dissemi-
nam notícias falsas, apenas para prejudicar o irmão
e mesmo o corpo eclesial? Essa prática podemos fa-
zer durante a quaresma e, também, durante todos os
dias do ano.  

A Quaresma é um tempo de reconciliação com
Deus e com os irmãos, por isso, somos convidados
através da penitência e dessas práticas quaresmais a
nos aproximarmos de Deus e das pessoas e, ainda,
mudar as nossas atitudes, para que ao chegar à Pás-
coa possamos estar diferentes. A Quaresma é um
tempo de conversão, a cada ano temos a oportunida-
de de mudar algo que não conseguimos mudar no
ano anterior.

Temos que vivenciar bem todo o período quares-
mal, é um tempo muito rico para a Igreja, para as
nossas comunidades e famílias, para cada um de nós
em particular, pois ajuda a nossa espiritualidade.
Que durante o que resta deste período quaresmal
possamos exercer a prática do jejum, e como o jejum
não caminha sem a oração, cada dia ao nos levantar
ou antes de dormir, possamos meditar os textos bíbli-
cos, podendo até ser o evangelho daquele dia. E, ain-
da se possível, ir à Missa durante a semana, além do
domingo. Algumas paróquias realizam missas peni-
tencias durante o período da quaresma, logo cedo,
entre 5h30 ou 6h. Os fiéis são convidados a acorda-
rem mais cedo e, antes de irem ao trabalho, partici-
parem da Santa Missa. 

O jejum é necessário, pois essa prática serve para
nos lapidar e trabalha em nós a impulsão. Jesus pas-
sou 40 dias no deserto sofrendo as tentações e as su-
perou. Durante esse período, Jesus jejuou, não se ali-
mentou. O jejum nos ajuda a superar as tentações. 

Lembrando ainda que a prática do jejum existe
desde o tempo de Jesus. Os judeus realizavam o je-
jum e outras práticas espirituais. O próprio Jesus dá
uma recomendação sobre o jejum: “Quando jejuar-
des, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que
mostram um semblante abatido para manifestar aos
homens que jejuam. Em verdade eu vos digo: já rece-
beram sua recompensa” (Mateus 6, 1-5).

Temos que fazer jejum de livre e espontânea vonta-
de e não devemos para agradar aos outros, mas para
agradar a Deus e abrir-nos à uma nova vida. O jejum
que agrada a Deus é aquele feito de coração e que ser-
virá para a nossa santificação. Muitas vezes não preci-
samos sair contando para os outros que estamos fa-
zendo o jejum, isso pode ficar entre nós e Deus. É no
silencio do coração que a nossa oração é ouvida.

Ainda é tempo de nos prepararmos bem para vi-
venciarmos o que ainda resta desse período quares-
mal, e que por meio da oração, possamos praticar
aquilo que a quaresma nos pede: jejum, oração e a
caridade. Sirvamos a Deus de coração, para poder-
mos servir aos irmãos. 

Vereador, 
ex-PM, é alvo 
de operação
policial 

O vereador carioca Ga-
briel Monteiro é alvo de uma
operação da Polícia Civil do
Rio de Janeiro que investiga
o vazamento de vídeos em
que ele faz sexo com duas
adolescentes.

Foram cumpridos man-
dados de busca e apreensão
em 11 locais ligados ao ve-
reador, incluindo a sua casa,
na Barra da Tijuca, Zona
Oeste da capital fluminense,
e no seu gabinete na Câmara
Municipal.

Na manhã de ontem,
Monteiro foi para a 42ªDP,
onde prestou esclarecimen-
tos. Ao chegar à delegacia,
ele disse que os agentes não
encontraram nada ilegal em
sua casa, onde apreende-
ram armas de fogo, o celular
do vereador e outros equi-
pamentos eletrônicos, co-
mo HDs.

"Todos os armamentos
são legais. Tudo está dentro
da lei. Não existe nada irre-
gular. Queria deixar isso bem
claro. Nenhum armamento é
frio, é ilegal. Nenhum fere o
estatuto" disse ele.

GABRIEL MONTEIRO
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