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Produção de veículos cai 17% no 1o tri
A produção de veículos leves e pesados fechou o pri-

meiro trimestre com queda de 17% em relação ao mes-
mo período de 2021. Na comparação entre os meses de
março, houve recuo de 7,8%. Os dados foram divulgados
nesta sexta-feira pela Anfavea (associação das montado-

ras). Foram montadas 184,8 mil unidades no último
mês, o que representa uma alta de 11,4% em relação a
fevereiro. Os resultados seguem abaixo do projetado pe-
la Anfavea no início do ano -em janeiro, a entidade pro-
jetava uma alta de 9,4% na produção de veículos leves e

pesados. Os licenciamentos de veículos novos caíram
23,2% na comparação entre os primeiros trimestres de
2022 e 2021. Com 402,8 mil unidades vendidas, o perío-
do de janeiro a março deste ano registra o pior resultado
desde 2006, segundo dados da Fenabrave. PÁGINA 2

Puxado pelo mega-aumento de com-
bustíveis e pela carestia de alimentos, o ín-
dice oficial de inflação do país acelerou
para 1,62% em março, informou nesta sex-
ta-feira o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). Trata-se da maior
alta para o mês desde 1994 (42,75%), antes
da implantação do real. Ou seja, o avanço
do IPCA (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo) é o mais intenso para
março em 28 anos. O resultado veio bem
acima das expectativas do mercado finan-
ceiro. Na mediana, analistas consultados
pela agência Bloomberg projetavam taxa
de 1,35%. No mês anterior (fevereiro), o
IPCA havia subido 1,01%. Com a entrada
dos novos dados, a inflação chegou a
11,30% no acumulado de 12 meses até
março. É o maior nível desde outubro de
2003 (13,98%). Nessa base de comparação,
a alta havia sido de 10,54% até fevereiro
deste ano. "O resultado (de março) é as-
sustador", definiu Étore Sanchez, econo-
mista-chefe da Ativa Investimentos, ao ci-
tar pressões de preços espalhadas em dife-
rentes grupos de produtos e serviços. Pe-
dro Kislanov (foto), gerente do IPCA, des-
tacou que os efeitos dos combustíveis não
ficam restritos às bombas dos postos. Os
avanços de itens como o diesel também
elevam custos de fretes, gerando pressões
sobre itens como alimentos, citou o pes-
quisador do IBGE. PÁGINA 2

PF diz que
Ciro Nogueira
cometeu crime
de corrupção

MINISTRO DE BOLSONARO IPCA

A Polícia Federal afirmou ao
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) que o ministro da Casa Ci-
vil, Ciro Nogueira (PP-PI), co-
meteu os crimes de corrupção
passiva e lavagem de dinheiro
por ter recebido propina da
JBS. De acordo com a PF, a
empresa frigorífica teria feito
os pagamentos para que o PP
apoiasse a reeleição da então
presidente Dilma Rousseff em
2014. Agora, cabe à PGR (Pro-
curadoria-Geral da República)
decidir se apresenta denúncia
contra o ministro, se pede o
arquivamento do caso ou se
solicita a realização de mais
medidas para aprofundar as
investigações. A defesa do mi-
nistro diz estranhar o relató-
rio, baseado "somente em de-
lações". PÁGINA 11

MP recorre 
de soltura de
Monique,
mãe de Henry   

PRISÃO DOMICILIAR

ELEIÇÕES 2022

O MPRJ (Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro) en-
trou com um pedido de recurso
na Justiça contra a decisão da
juíza da 2ª Vara Criminal do Rio
de Janeiro, Elizabeth Louro, que
ordenou na quarta-feira passa-
da que Monique Medeiros, mãe
do menino Henry Borel, fosse
solta com uso de tornozeleira
eletrônica. Monique é ré, junto
com o ex-vereador e ex-namo-
rado Jairo Santos Souza, o Dr.
Jairinho, no processo que apura
a morte do menino de 4 anos
em março de 2021. Além do uso
de tornozeleira, a decisão exige
que a ré só fale com familiares
ou advogados e não faça publi-
cações em redes sociais. No en-
tanto, o MPRJ aponta no recur-
so que Monique estaria envolvi-
da com postagens nas redes so-
ciais após sua soltura. PÁGINA 12

Inflação oficial é a maior 
para março em 28 anos

IBGE

PSB indica Alckmin
para vice, e Lula
enaltece experiência 

O PSB indicou formalmente o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB)
(foto) para compor a chapa do ex-presidente Lula (PT) como candidato
a vice-presidente. A indicação foi feita em reunião com os presidentes
do PT e do PSB, nesta sexta-feira, em São Paulo, da qual também parti-
ciparam Lula e Alckmin. Em discurso ao lado de Alckmin, Lula enalte-
ceu a experiência de ambos. "Nós vamos precisar da minha experiência
e da experiência do Alckmin para reconstruir o país, conversando com
toda a sociedade brasileira." "Estamos dando uma demonstração mui-
to forte ao Brasil", seguiu Lula, referindo-se à aliança entre antigos ri-
vais. O movimento foi defendido como necessário para superar Jair
Bolsonaro (PL). "Você será recebido como um velho companheiro den-
tro do nosso querido Partido dos Trabalhadores." PÁGINA 11
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Economia

Dólar balança e Bolsa
cai diante da maior
inflação em 28 anos

A inflação ditou a dinâmica
dos mercados nesta semana.
No Brasil, Bolsa e câmbio ba-
lançaram com investidores rea-
gindo a uma alta de preços aci-
ma do esperado. No exterior, a
escalada inflacionária poten-
cializada pela guerra na Ucrâ-
nia levou a autoridade monetá-
ria dos Estados Unidos a dar si-
nais de que altas agressivas dos
juros estão a caminho.

Nesta sexta-feira, depois de
uma abertura em alta, o dólar
fechou em queda de 0,71%,
valendo R$ 4,707. Na máxima
do dia, porém, a cotação che-
gou perto dos R$ 4,80. No acu-
mulado da semana, a taxa de
câmbio avançou 0,87%.

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa), caiu 0,45%

no dia, a 118.322 pontos. O re-
sultado negativo contribuiu
para um tombo semanal de
2,67%. Essa foi a primeira que-
da após três semanas de ga-
nhos.

Puxado pelo mega-aumen-
to de combustíveis, o IPCA
(Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo) subiu
1,62% no mês passado, infor-
mou o IBGE nesta sexta.

Trata-se da maior alta para
o mês desde 1994 (42,75%),
antes da implantação do real.
O avanço é o mais intenso pa-
ra março em 28 anos.

O resultado veio bem acima
das expectativas do mercado
financeiro. Analistas consulta-
dos pela agência Bloomberg
projetavam taxa de 1,35%.

Sábado, domingo e segunda-feira, 9, 10 e 11 de abril de 2022

IPCA

Inflação oficial é a maior 
para março em 28 anos
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

P
uxado pelo mega-au-
mento de combustíveis
e pela carestia de ali-

mentos, o índice oficial de infla-
ção do país acelerou para 1,62%
em março, informou nesta sex-
ta-feira o IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística).

Trata-se da maior alta para o
mês desde 1994 (42,75%), antes
da implantação do real. Ou seja,
o avanço do IPCA (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo) é o mais intenso para
março em 28 anos.

O resultado veio bem acima
das expectativas do mercado fi-
nanceiro. Na mediana, analistas
consultados pela agência
Bloomberg projetavam taxa de
1,35%. No mês anterior (feverei-
ro), o IPCA havia subido 1,01%.

Com a entrada dos novos da-
dos, a inflação chegou a 11,30%
no acumulado de 12 meses até
março. É o maior nível desde
outubro de 2003 (13,98%). Nessa
base de comparação, a alta ha-
via sido de 10,54% até fevereiro
deste ano.

"O resultado (de março) é as-
sustador", definiu Étore San-
chez, economista-chefe da Ativa
Investimentos, ao citar pressões
de preços espalhadas em dife-
rentes grupos de produtos e ser-
viços.

O chamado índice de difusão
ficou acima de 70% pelo quarto
mês consecutivo, conforme o
IBGE. O indicador mede o per-
centual de bens e serviços com
alta de preços no mês, em uma
amostra com 377 componentes.

Na prática, a difusão maior si-
naliza que a inflação está mais
disseminada pela economia. Em

março, o índice subiu para
76,13%. É o nível mais intenso
desde fevereiro de 2016 (77,21%).

COMBUSTÍVEIS
Oito dos nove grupos de pro-

dutos e serviços pesquisados
pelo IBGE tiveram alta de preços
em março. A maior variação
(3,02%) e o principal impacto
(0,65 ponto percentual) foram
dos transportes.

Na sequência, veio o grupo
de alimentação e bebidas. O
segmento teve alta de 2,42% e
respondeu por 0,51 ponto per-
centual de impacto. Juntos, os
dois grupos contribuíram com
cerca de 72% do IPCA.

O resultado de transportes
(3,02%) foi influenciado pela al-
ta dos preços dos combustíveis
(6,7 %). O destaque veio da ga-
solina, que avançou 6,95%. As-
sim, foi o subitem com o maior
peso individual (0,44 ponto per-
centual) no índice do mês.

Março registrou o início dos
reflexos econômicos da guerra
entre Rússia e Ucrânia. Um dos
primeiros impactos do conflito
foi a disparada das cotações do
petróleo no mercado interna-
cional.

O avanço da commodity le-
vou a Petrobras a promover um
mega-aumento de combustíveis
nas refinarias, incluindo a gaso-
lina, no dia 11 de março.

Isso ocorreu porque o petró-
leo é uma das variáveis que de-
terminam a política de preços
dos combustíveis da estatal. A
taxa de câmbio também pesa na
estratégia da companhia.

Em 11 de março, a gasolina
subiu 18,8% nas refinarias. O gás
de cozinha, por sua vez, avan-
çou 16,1%. O óleo diesel teve

reajuste ainda maior, de 24,9%,
nas instalações da Petrobras.

As altas chegaram de manei-
ra rápida a postos de combustí-
veis e pontos de revenda de gás
espalhados pelo país. Segundo o
IPCA, o diesel subiu 13,65% para
os consumidores em março, e o
gás de botijão, 6,57%.

Pedro Kislanov, gerente do
IPCA, destacou que os efeitos
dos combustíveis não ficam res-
tritos às bombas dos postos. Os
avanços de itens como o diesel
também elevam custos de fre-
tes, gerando pressões sobre
itens como alimentos, citou o
pesquisador do IBGE.

No caso de alimentação e be-
bidas, a inflação de 2,42% decor-
reu, principalmente, da subida
dos alimentos para consumo no
domicílio (3,09%). A maior con-
tribuição (0,08 ponto percen-
tual) foi a do tomate, cujos valo-
res subiram 27,22% em março.

A cenoura, por sua vez, avan-
çou 31,47%. O produto acumula
disparada de 166,17% em 12 me-
ses. O leite longa vida (9,34%), o
óleo de soja (8,99%), as frutas
(6,39%) e o pão francês (2,97%)
também ficaram mais caros.

"Foi uma alta disseminada
nos preços. Vários alimentos so-
freram uma pressão inflacioná-
ria", analisou Kislanov.

"Isso aconteceu por questões
específicas de cada alimento,
principalmente fatores climáti-
cos, mas também está relacio-
nado ao custo do frete. O au-
mento nos preços dos combus-
tíveis acaba refletindo em outros
produtos da economia, entre
eles, os alimentos", completou.

A guerra no Leste Europeu é
outra ameaça para os preços da
comida. Commodities agrícolas,

como trigo, milho e soja, subi-
ram após o começo do conflito.

O que pode amenizar os re-
passes, segundo analistas, é a
recente trégua do dólar. Em par-
te de abril, outro possível alívio
no IPCA pode vir do fim da taxa
extra nas contas de luz.

O fim da bandeira de escas-
sez hídrica, que encareceu a
energia elétrica a partir de se-
tembro, foi antecipado pelo go-
verno para o próximo dia 16.

ESTOURO DA META
O IPCA está em dois dígitos

no acumulado de 12 meses des-
de setembro do ano passado.
Assim, encontra-se distante da
meta de inflação perseguida pe-
lo BC (Banco Central).

Neste ano, o centro da medi-
da de referência é de 3,5%. O te-
to é de 5%.

De acordo com analistas, o
IPCA deve estourar novamente a
meta. Há instituições financeiras
que projetam alta superior a 7%
no acumulado até dezembro.

Se as estimativas forem con-
firmadas, 2022 será o segundo
ano consecutivo de descumpri-
mento da meta. Em 2021, o IPCA
teve alta de 10,06%.

Em uma tentativa de frear a
inflação, o BC vem subindo a ta-
xa básica de juros. Em março, a
Selic alcançou 11,75% ao ano. O
mercado vê espaço para uma ta-
xa ainda mais alta.

A inflação persistente pres-
siona o presidente Jair Bolsona-
ro (PL), que deve tentar a reelei-
ção neste ano e teme os impac-
tos da perda do poder de com-
pra do eleitorado.

Bolsonaro, incomodado com
a alta dos combustíveis, decidiu
trocar o comando da Petrobras.

MERCADOS

Cesta básica foi mais cara em São
Paulo, Rio e Fortaleza em março
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

As cestas básicas mais caras
de março foram as do Rio de
Janeiro, de São Paulo e de For-
taleza, segundo a análise men-
sal Cesta de Consumo da em-
presa de inteligência de mer-

cado Horus em parceria com o
Ibre FGV.

No mês, todas as oito capitais
analisadas registraram aumen-
tos, chegando a 5,5% em Curiti-
ba e 4,1% em Manaus.

Além dos legumes, que tive-
ram alta de quase 19% em Sal-

vador, os ovos também chama-
ram a atenção nas capitais com
aumento superior a 13% em
Manaus.

O avanço na demanda pelo
ovo como alimento mais barato
para substituir a proteína da
carne ainda pressiona o preço

FGV

Produção de veículos fecha primeiro
trimestre com recuo de 17%
EDUARDO SODRÉ/FOLHAPRESS) 

A produção de veículos leves e
pesados fechou o primeiro tri-
mestre com queda de 17% em re-
lação ao mesmo período de 2021.

Na comparação entre os me-
ses de março, houve recuo de
7,8%. Os dados foram divulgados
nesta sexta-feira pela Anfavea
(associação das montadoras).

Foram montadas 184,8 mil
unidades no último mês, o que
representa uma alta de 11,4%
em relação a fevereiro.

Os resultados seguem abaixo
do projetado pela Anfavea no
início do ano -em janeiro, a enti-

dade projetava uma alta de 9,4%
na produção de veículos leves e
pesados.

Os licenciamentos de veícu-
los novos caíram 23,2% na com-
paração entre os primeiros tri-
mestres de 2022 e 2021. Com
402,8 mil unidades vendidas, o
período de janeiro a março des-
te ano registra o pior resultado
desde 2006, segundo dados da
Fenabrave (associação dos dis-
tribuidores de veículos).

No segmento de usados, a
queda é de 24,6% no acumulado
deste ano. Entre janeiro e mar-
ço, foram negociadas 2,29 mi-
lhões de unidades.

O trimestre terminou ainda
com queda de 2,9% no número
de funcionários contratados pe-
las montadoras em relação ao
mesmo período de 2021. O resul-
tado é reflexo das demissões
acumuladas ao longo do último
ano, resultado das demissões na
Ford e de outros cortes pontuais.

Houve também contratações,
principalmente no setor de ma-
quinário e de caminhões, que
mantiveram bom ritmo de pro-
dução devido, principalmente, à
demanda do agronegócio.

Apesar dos números ruins
neste início de ano, as montado-
ras seguem anunciando planos

de expansão e novos investi-
mentos, com contratações.

O mais recente foi feito pela
Nissan. Ashwani Gupta, diretor
de operações da montadora ja-
ponesa, confirmou nesta quarta
(6) que serão investidos US$ 250
milhões (R$ 1,2 bilhão) na fábri-
ca de Resende (RJ), que hoje
produz o SUV compacto Kicks.

O valor será usado para a mo-
dernização do complexo indus-
trial: a unidade será preparada
para a renovação da linha de
veículos para a América do Sul.
Com o retorno do segundo tur-
no, foram contratados 568 no-
vos funcionários.

ANFAVEA

Produção industrial
cresce em 11 dos 15
locais pesquisados 

IBGE

ANA CRISTINA
CAMPOS/ABRASIL 

A produção industrial regis-
trou alta em 11 dos 15 locais
analisados pela Pesquisa In-
dustrial Mensal (PIM Regional)
em fevereiro, quando o índice
nacional apresentou avanço de
0,7%, após recuo de 2,2% em
janeiro devido, principalmen-
te, a férias coletivas, muito co-
muns para esse período do
ano. O levantamento foi divul-
gado ontem, no Rio de Janeiro,
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).  

Os principais destaques em
fevereiro foram Pará (23,9%) e
Pernambuco (10,2%). Amazo-
nas (7,8%), Minas Gerais
(7,3%), Ceará (6,0%), Região
Nordeste (5,1%), Bahia (3,4%),
Goiás (1,4%), Paraná (1,3%),
Santa Catarina (1,1%) e São
Paulo (1,1%) completaram o
conjunto de locais com índices
positivos no mês. Já Mato
Grosso, com queda de 4,4%,
teve o recuo mais intenso.

Segundo o analista da pes-
quisa, Bernardo Almeida, o
Pará se destacou principal-
mente pelo desempenho posi-
tivo do setor extrativo. “Trata-
se de um movimento compen-
satório em relação ao mês an-
terior, uma vez que em janeiro
houve grande volume de chu-
vas impactando a produção e o
escoamento do minério de fer-
ro. Esse crescimento do Pará é
o mais intenso desde abril de
2019, quando chegou a 54,8%
de alta. O estado vem de dois
meses de resultados negativos
com uma perda acumulada de
17,6%, agora eliminada com o
crescimento de fevereiro” ex-
plicou.

ALIMENTOS
A alta em Pernambuco de-

ve-se ao setor de alimentos,
em especial o açúcar, e ao se-
tor de outros equipamentos de

transporte com aumento da
produção de embarcações e
peças para motocicletas. O es-
tado também vem de dois me-
ses negativos com perda de
7,6%. No Amazonas, o aumen-
to é devido aos setores de bebi-
das e informática.

O crescimento de São Paulo
se baseia no desempenho dos
setores de veículos e o de ou-
tros equipamentos de trans-
portes. “São Paulo responde
por aproximados 34% do par-
que industrial nacional, mas
está 2,3% aquém do patamar
pré-pandemia, em fevereiro de
2020, e 24,2% abaixo do pata-
mar mais alto, atingido em
março de 2011”, disse o pes-
quisador.

No campo negativo, na pas-
sagem de janeiro para feverei-
ro, Mato Grosso lidera como
principal influência negativa
sobre o resultado nacional,
com queda de 4,4%, após qua-
tro meses consecutivos de
crescimento na produção, pe-
ríodo em que acumulou ex-
pansão de 32,8%.

Para o IBGE, a queda vem
do setor de alimentos, o mes-
mo que, nos meses anteriores,
vinha trazendo crescimento
com o fim do embargo da Chi-
na à importação de carnes bra-
sileiras. “Em fevereiro, vimos
apenas uma redução na pro-
dução para adequação estraté-
gica entre oferta e demanda”,
afirmou Almeida.

No acumulado do ano,
houve queda em nove dos 15
locais,  com destaque para
Ceará (-20,1%) e Pará (-
14,5%). “Ainda é cedo para
analisarmos o resto do ano,
mas podemos observar uma
desaceleração da produção.
No início de 2021, ainda tínha-
mos um caráter compensató-
rio e a base de comparação era
mais baixa que o período
atual”, afirmou o analista da
PIM Regional.

do produto, que também sofre
com a elevação dos custos de
produção, como o milho para a
ração das galinhas, alvo dos im-
pactos climáticos.

Com alta de quase 8,5% em
Salvador, o óleo também preo-
cupa. O óleo de soja ainda sofre
os efeitos da quebra de safra
após a estiagem no Sul enquan-
to o de palma também teve que-
bra na Ásia, reduzindo a oferta
do óleo de dendê no Brasil, que
costuma ser mais barato. A
guerra na Ucrânia piorou o ce-
nário ao prejudicar a oferta do
óleo de girassol.
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Fundo com ações da
Petrobras para financiar
combate à pobreza

ESTUDO

O governo estuda direcionar
as ações da Petrobras e outras
companhias hoje na carteira do
BNDESPar, braço de participa-
ções do BNDES (Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Eco-
nômico Social), para um fundo
que financiará ações de infraes-
trutura e combate à pobreza,
além de reduzir o endividamen-
to do país.

Segundo um integrante da
equipe econômica, o aporte
desses ativos no chamado Fun-
do Brasil poderia ser feito ainda
este ano, embora o plano ainda
esteja em fase de discussão.

A intenção é que no futuro o
BNDESPar venda essas ações
no mercado, usando o dinheiro
para as destinações especifica-
das. O plano do Ministério da
Economia é direcionar 50% das
receitas para reduzir a dívida,
25% para transferências de ren-
da e 25% para um "plano de re-
construção nacional".

Em paralelo, o governo tam-
bém tem estudos para alçar a
Petrobras ao chamado Novo
Mercado, na B3. Essa categoria
de listagem de empresas com

ações na Bolsa exige um padrão
mais elevado de governança.

Um dos requisitos do Novo
Mercado é que a companhia te-
nha apenas ações ordinárias,
com direito a voto. Hoje, são ne-
gociadas no mercado ações da
Petrobras ordinárias e preferen-
ciais, que não têm direito a voto.

A avaliação na equipe eco-
nômica é que a migração da es-
tatal para o Novo Mercado pode
valorizar as ações que estão ho-
je na carteira do BNDESPar. O
ativo, avaliado em R$ 30 bilhões
no início do ano, poderia passar
a valer cerca de R$ 50 bilhões.

A valorização tornaria a ven-
da das ações da Petrobras ainda
mais vantajosa para o governo,
do ponto de vista das receitas.
Essa operação, no entanto, não
deve ocorrer em 2022.

A venda das ações que estão
na carteira do BNDESPar impli-
caria perda de controle da
União sobre a Petrobras, que
passaria às mãos da iniciativa
privada. Para isso, o governo
precisa de uma emenda consti-
tucional, a ser aprovada pelo
Congresso Nacional.

SERVIDORES

Governo avalia reajuste apenas
a policiais, Receita, BC e AGU
IDIANA TOMAZELLI/FOLHAPRESS

O
governo Jair Bolso-
naro (PL) tem na me-
sa três opções de ne-

gociação de reajustes com servi-
dores para tentar aplacar o mo-
vimento de paralisações e greve,
que ganhou adesões nas últimas
semanas.

As alternativas envolvem um
aumento de R$ 400 no auxílio-
alimentação, um reajuste sala-
rial de 4% a 5% para todas as car-
reiras, ou ainda um aumento
concentrado em categorias com
maior poder de pressão, como
policiais, auditores-fiscais da
Receita Federal e servidores do
Banco Central e da AGU (Advo-
cacia-Geral da União).

Segundo um integrante da
equipe econômica, essas quatro
categorias se articularam para
tentar acertar entre elas a divi-
são do R$ 1,7 bilhão reservado
no Orçamento para a concessão
de reajustes neste ano.

De acordo com a fonte, um
reajuste para o Banco Central
custaria cerca de R$ 250 mi-
lhões, enquanto o da Receita,
cerca de R$ 300 milhões. Já a
AGU ficaria com R$ 30 milhões.

O valor restante iria para o
aumento das categorias poli-
ciais, que incluem Polícia Fede-
ral, Polícia Rodoviária Federal,
Depen (Departamento Peniten-
ciário) e servidores do Ministé-
rio da Justiça.

Segundo esse interlocutor,
essas categorias "estão queren-
do encher uma Kombi e largar
na frente de todo mundo". 

Na avaliação do governo, po-
rém, nada impede que as de-
mais carreiras continuem insa-
tisfeitas.

A opção preferida pelo Minis-
tério da Economia é uma am-
pliação de R$ 400 no auxílio-ali-
mentação, pois ela cabe no or-
çamento de R$ 1,7 bilhão, sem
necessidade de cortes adicio-
nais em outras áreas.

Além disso, o entendimento
dos técnicos é que a medida se-
ria mais progressiva, isto é, sig-
nificaria um ganho proporcio-
nalmente maior para servidores
que têm baixos salários. 

Outra vantagem é que o rea-
juste valeria apenas para funcio-
nários da ativa, uma vez que
aposentados e pensionistas não
têm direito ao benefício.

O Executivo paga hoje um au-
xílio-alimentação de R$ 458
mensais a todos os servidores
ativos, exceto aqueles que estão
afastados por licença-capacita-
ção de longa duração ou por ces-
são a organismos internacionais.

Já o auxílio pré-escolar, pago
a funcionários ativos com filhos
de até seis anos, tem valor de até
R$ 321 mensais.

Os valores tiveram o último
reajuste em 2016 e estão bem
abaixo do que é pago pelos de-
mais Poderes.

Na Câmara dos Deputados,
os servidores recebem R$
982,29 de auxílio-alimentação e
R$ 798,42 de auxílio pré-esco-
lar, segundo dados de dezem-
bro de 2021. 

No Judiciário, esses valores
são de R$ 910,08 e R$ 719,62,
respectivamente.

Outra alternativa analisada
pelo governo é a concessão de
um reajuste linear de 4% a 5% a
todos os servidores, indepen-
dentemente da carreira ou da
faixa salarial. 

Se aplicada, a correção vale-
ria a partir de 1º de julho.

Segundo a fonte da equipe
econômica, essa medida teria
um custo de R$ 5 bilhões a R$ 6
bilhões neste ano, quando vigo-
raria por apenas seis meses. 

Em um ano cheio (a partir de
2023), o aumento geraria despe-
sa adicional entre R$ 10 bilhões
e R$ 12 bilhões.

Um obstáculo para essa op-
ção é a necessidade de buscar
mais espaço dentro do teto de
gastos, âncora fiscal do governo
que limita o crescimento das
despesas à variação da inflação.

Em março, a equipe econô-
mica já precisou fazer um corte
de R$ 1,7 bilhão nas despesas de
emendas de relator (instrumen-
to usado por aliados no Con-
gresso para irrigar seus redutos
eleitorais) para evitar o estouro
do teto.

Por isso, qualquer definição

sobre reajustes dependerá da
discussão entre ministros e da
palavra final do presidente Jair
Bolsonaro.

Juridicamente, o reajuste li-
near é considerado viável. 

A lei eleitoral veda, nos 180
dias que antecedem o pleito, a
revisão geral que exceda a re-
composição do poder de com-
pra –ou seja, a inflação oficial.

Segundo os técnicos, os 4%
ou 5% estariam abaixo da previ-
são do Boletim Focus para o IP-
CA de 2022, que beira os 7%.

Com um reajuste abaixo da
inflação, a única restrição a ser
observada seria a LRF (Lei de
Responsabilidade Fiscal), que
veda ampliações de remunera-
ção nos últimos 180 dias do
mandato. 

Daí a brecha para aplicar o
reajuste só no início de julho.

Integrantes do STF (Supremo
Tribunal Federal) já alertaram o
governo sobre o risco jurídico de
conceder reajustes salariais ape-
nas para policiais, como chegou
a ser sinalizado pelo presidente
–deflagrando as manifestações
das demais carreiras.

Em consultas informais feitas
por auxiliares de Bolsonaro, mi-
nistros da corte avisaram que
aprovar aumentos para uma
única categoria pode deflagrar
uma enxurrada de ações no Ju-
diciário, levando o STF a decidir
pela extensão da medida a todos
os servidores.
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País/São Paulo

Doria deixa Governo
com 23% de aprovação
e 36% de reprovação

DATAFOLHA

FELIPE BÄCHTOLD/FOLHAPRESS

O tucano João Doria encer-
rou seu governo em São Paulo
com avaliação positiva de 23%
dos paulistas, de acordo com
pesquisa Datafolha.

Levantamento do instituto
feito entre terça-feira passada e
quarta-feira mostra que os índi-
ces de aprovação e reprovação
dele se mantiveram estáveis em
relação à consulta anterior, fei-
ta em dezembro passado.

Agora, consideram a gestão
Doria ruim ou péssima 36% dos
entrevistados –eram 38% no
fim do ano passado. Para 39%, o
trabalho feito é regular –antes, a
taxa era de 37%. O índice de óti-
mo/bom era de 24% em 2021.

A margem de erro máxima
da pesquisa é de dois pontos
percentuais, para mais ou para
menos, dentro do nível de con-
fiança de 95%. O Datafolha ou-
viu nesta rodada 1.806 pessoas
em 62 municípios paulistas.

Doria renunciou ao governo
no último dia 31 para concorrer
à Presidência da República. As-
sumiu o estado o vice, Rodrigo
Garcia, eleito pelo DEM e hoje
no PSDB.

O fim do governo Doria foi
marcado por um imbróglio que
esteve prestes a implodir a
aliança que governa o estado
há décadas.

Na semana passada, na
véspera do dia anunciado para
a renúncia, o tucano comuni-
cou ao vice que havia decidido
permanecer no cargo, desis-
tindo da pré-candidatura à
Presidência.

Vencedor das prévias nacio-
nais do PSDB em 2021, Doria
não decolou nas pesquisas e
enfrenta resistência interna de
ala simpática ao ex-governador
gaúcho Eduardo Leite.

A notícia deixou o meio polí-
tico do estado em polvorosa.
Aliados de Rodrigo Garcia se
queixavam da quebra de acor-
do e cogitaram um rompimen-
to. Doria, por fim, manteve o
plano original e deixou o cargo,
afagando o sucessor em evento
de despedida na capital.

Como sequela, porém, o
grupo governista perdeu o
apoio do apresentador José
Luiz Datena, que havia se filia-
do à União Brasil para disputar
o Senado em chapa com Rodri-
go Garcia.

Datena resolveu migrar para
o PSC e pode se aliar ao pré-
candidato bolsonarista ao go-
verno, Tarcísio de Freitas, do
Republicanos.

Nesta rodada, o Datafolha
também questionou os entre-
vistados sobre as realizações do
governo Doria.

A resposta negativa lidera
por larga margem: 74% disse-
ram que ele fez menos pelo es-
tado do que se esperava. Disse-
ram que foi feito o esperado
16%, e outros 6% afirmaram
que ele realizou mais do que
previam.

Outro questionamento do
instituto foi sobre o grau de
confiança nas declarações do
ex-governador.

Também nesse quesito, a
avaliação negativa sobre Doria
supera a positiva, ainda que os
índices não tenham se alterado
muito em relação a 2021.

Disseram que nunca con-

fiam no que é dito pelo tucano
42% dos entrevistados, ante
11% que afirmaram que sem-
pre confiam. Em setembro do
ano passado, esse placar esta-
va em 44% a 8%.

A taxa de quem "às vezes"
confia foi de 48% para 45%
agora.

A nova pesquisa do Datafo-
lha também mostra que não
há uma grande diferença na
avaliação sobre o ex-governa-
dor entre a capital e o interior
do estado.

Quando venceu a eleição em
2018, Doria foi menos votado
no município de São Paulo do
que seu adversário no segundo
turno, Márcio França, do PSB.

À época, ele tinha se desgas-
tado por renunciar à prefeitura
da capital após apenas 15 me-
ses no cargo.

Agora, a taxa de avaliação
ótima/boa dele, que é de 23%
na população em geral, vai a
20% ao se levar em conta ape-
nas a capital –variação dentro
da margem de erro, que na
capital é de três pontos per-
centuais.

Da mesma maneira, o volu-
me de quem acha que o tucano
fez menos do que se esperava
vai de 74% no geral para 77% ao
se considerar apenas o municí-
pio de São Paulo.

Doria concluiu seu período
no governo tendo como grande
trunfo a produção e aquisição
da vacina Coronavac, desen-
volvida em parceria entre o la-
boratório chinês Sinovac e o
Instituto Butantan.

O imunizante teve grande
importância no combate à Co-
vid-19 ao longo de 2021 e foi
distribuído para todo o país.

A iniciativa até agora, po-
rém, não rendeu dividendos
eleitorais nacionalmente para o
tucano. Pesquisa do Datafolha
feita em março mostra que Do-
ria tem apenas 2% das inten-
ções de voto para presidente.

Duas semanas antes de dei-
xar o cargo, o então governador
liberou o uso de máscaras em
ambientes fechados no estado,
em medida criticada por espe-
cialistas pelo viés político.

O mandato do tucano tam-
bém foi marcado por troca de
ataques e rusgas com o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL), a
quem havia apoiado em 2018.

Bolsonaristas miraram o en-
tão governador de São Paulo
principalmente para criticar a
imposição de medidas de qua-
rentena no auge da pandemia,
entre 2020 e 2021.

No recorte que leva em con-
ta apenas entrevistados que
consideram o governo Bolso-
naro ótimo ou bom, a reprova-
ção à gestão Doria salta de 36%
para 51%. Também nesse seg-
mento, a taxa de quem nunca
confia nas declarações do tuca-
no sobe de 42% para 50%.

No recorte etário, ele tende a
ser menos aprovado entre jo-
vens de 16 a 24 anos –19% con-
sideram seu governo ótimo ou
bom. Entre os funcionários pú-
blicos, o índice de ruim ou pés-
simo vai a 54%.

A aprovação de Doria hoje é
bem inferior à ostentada em
anos eleitorais anteriores por
Geraldo Alckmin, que governou
o estado por quatro mandatos
pelo PSDB e agora está no PSB.

ELEIÇÕES 2022

PSB indica Alckmin para vice,
e Lula enaltece experiência 
CATIA SEABRA E CAROLINA
LINHARES/FOLHAPRESS

O
PSB indicou formal-
mente o ex-governa-
dor Geraldo Alckmin

(PSB) para compor a chapa do
ex-presidente Lula (PT) como
candidato a vice-presidente. A
indicação foi feita em reunião
com os presidentes do PT e do
PSB, nesta sexta-feira, em São
Paulo, da qual também partici-
param Lula e Alckmin.

Em discurso ao lado de Alck-
min, Lula enalteceu a experiên-
cia de ambos. "Nós vamos preci-
sar da minha experiência e da ex-
periência do Alckmin para re-
construir o país, conversando
com toda a sociedade brasileira."

"Estamos dando uma demons-
tração muito forte ao Brasil", se-
guiu Lula, referindo-se à aliança
entre antigos rivais. O movimento
foi defendido como necessário
para superar Jair Bolsonaro (PL).

"Este dia para mim é impor-
tante. Alckmin, eu tenho certeza
que o Partido dos Trabalhado-
res irá aprovar o seu nome como
candidato a vice", disse o ex-
presidente. "Você será recebido
como um velho companheiro
dentro do nosso querido Partido
dos Trabalhadores."

Depois de ser chamado de se-
nhor por Alckmin, Lula afirmou
querer "estabelecer um critério
de relação". "Daqui pra frente,
você não pode mais ser tratado
de ex-governador e eu não pos-
so ser tratado de ex-presidente.
Você me chama de companhei-
ro Lula e eu chamo você de
companheiro Alckmin."

Lula ressaltou que já foi ad-
versário de Alckmin e de outros
tucanos, mas que o tratamento
entre eles sempre foi civilizado.
O petista falou em "tentar escla-
recer à opinião pública uma coi-
sa que muita gente agora está
percebendo: feliz era este Brasil
quando a polarização se dava
entre PSDB e PT".

"Ninguém tem mais expe-
riência em ser vice do que o
Alckmin, ele foi vice do Mário
Covas, um companheiro tur-
rão", continuou.

Lula comentou a relação his-
tórica entre PSB e PT. "É plena-
mente possível duas forças com
projetos diferentes, com princí-
pios iguais, podem se juntar
num momento de necessidade
do povo. (...) Temos que provar
à sociedade brasileira que o Bra-
sil está precisando de amor e
não de ódio", disse o petista.

Ele criticou o que chamou de
política de ódio de Bolsonaro, a
quem chamou de genocida.

"Essa chapa, se for formaliza-
da, não é só para disputar as
eleições. Talvez ganhar seja
mais fácil do que a tarefa que
nós teremos pela frente para re-
cuperar esse país", completou
Lula, ressaltando que irá se "de-
dicar de corpo e alma".

O ex-presidente afirmou ain-
da que o PSB irá participar da
elaboração do programa de go-
verno e da montagem do gover-
no, se a chapa for vitoriosa. "An-
tes disso, a gente vai ter que
combinar como ganhar as elei-
ções", disse.

Em seu discurso, Alckmin fa-
lou em grandeza política e des-
prendimento. "A política não é
uma arte solitária. A força da po-
lítica é centrípeta. Nós vamos
somar esforços para a recons-
trução do nosso país", disse o
ex-governador.

"É lamentável, presidente Lu-
la, eu que entrei na vida pública
como o senhor lá atrás para re-
democratizar o Brasil, nós ter-
mos hoje um governo que aten-
ta contra a democracia e atenta
contra as instituições. (...) O in-
verso de boas instituições é a au-
tocracia. (...) O resultado é a
maior crise das últimas déca-
das", completou.

Alckmin mencionou o cresci-
mento do PIB no último ano de
Lula e disse querer recuperar o
emprego, além de combater a
violência e a miséria. Ele decla-
rou colocar seu nome à disposi-
ção com entusiasmo e esperança.

Depois da polêmica desperta-
da ao dizer que aborto deve ser
questão de saúde pública e após
minimizar a fala dizendo-se pes-
soalmente contra o procedimen-
to, Lula equiparou a Bíblia e a

Constituição ao falar de direitos.
"É só pegar a Constituição, pe-

gar a Bíblia e pegar a Declaração
Universal dos Direitos Humanos
que ali está tudo escrito o que o
povo tem direito e que a gente
não consegue cumprir", disse.

Depois da reunião, Lula e
Alckmin almoçaram juntos.

Formalizada a indicação do
PSB, o diretório nacional do PT
deve se reunir no próximo dia 13
para indicar a chapa para apro-
vação durante o encontro nacio-
nal do partido, em 4 e 5 de ju-
nho. Em 30 de abril, está previs-
to um ato público com a partici-
pação de Lula e Alckmin. 

Enquanto a aliança nacional
foi selada, a divergência entre
PT e PSB em São Paulo seguiu
sem solução, com Fernando
Haddad (PT) e Márcio França
(PSB) reivindicando a cabeça de
chapa. O cenário em que dois
concorram separadamente tam-
bém é provável.

Haddad não foi à reunião -ele
está em viagem pelo interior. Da
parte do PT, além de Lula e da
presidente da sigla, Gleisi Hoff-
mann, participaram os deputa-
dos federais José Guimarães
(CE), Paulo Teixeira (SP) e Regi-
naldo Lopes (MG); o senador
Paulo Rocha (PA); o deputado
estadual Emidio de Souza; o se-
cretário de comunicação do PT,
Jilmar Tatto; e o presidente da
fundação Perseu Abramo, Aloi-
zio Mercadante.

A comitiva do PSB incluiu
Alckmin; o presidente da sigla,
Carlos Siqueira; o ex-governa-
dor França; os deputados fede-
rais Danilo Cabral (PE) e Ales-
sandro Molon (RJ); o prefeito
João Campos; o governador
Paulo Câmara (PE); o deputado
estadual Caio França; e o ex-
prefeito Jonas Donizette.

A indicação também foi for-
malizada em carta do PSB ao PT.
"Essa proposição não se limita
apenas ao aspecto eleitoral e en-
volve uma dimensão programá-
tica", diz o texto.

Segundo a carta, "a composi-
ção de uma frente ampla exige a
formulação de um programa
que corresponda às perspectivas

das forças que a compõem, tanto
em termos políticos partidários
quanto o que se refere aos seg-
mentos da sociedade civil que tal
frente pretende representar".

Na prática, o PSB reivindica
participação na campanha e no
programa de governo do PT. O
documento afirma ainda que o
PSB apresentará um programa e
pretende que ele seja incorpora-
do na plataforma de Lula.

Segundo o PSB, "a democra-
cia não pode ser uma fórmula
vazia" e é preciso assegurar cul-
tura, saúde, educação e prospe-
ridade aos brasileiros.

A carta, assinada pelo presi-
dente do PSB, afirma que "o que
estará em questão na eleição de
2022 é o confronto decisivo en-
tre democracia e autoritarismo".

Desde que a aproximação en-
tre Lula e Alckmin foi revelada
na coluna Mônica Bergamo, da
Folha de S.Paulo, em novembro
passado, o ex-governador per-
correu o caminho esperado para
selar a aliança -deixou em de-
zembro o PSDB, partido que aju-
dou a fundar, e se filiou ao PSB,
principal legenda a embarcar na
campanha do petista até agora.

Em paralelo, PSB e PT negocia-
vam uma federação, que não saiu
do papel -a aliança foi formada
apenas entre PT, PV e PC do B.

Embora a federação não te-
nha vingado, já havia a garantia
de que o PSB apoiaria Lula e de
que o acordo para que Alckmin
ocupasse a vice estaria preserva-
do apesar das divergências entre
as siglas nos estados, sobretudo
em São Paulo.

Integrantes do PT e do PSB
esperam que Alckmin tenha
protagonismo na campanha pa-
ra o Palácio do Planalto e tam-
bém em um eventual governo,
embora seus papéis ainda não
estejam totalmente definidos.

Alckmin comandou o gover-
no paulista de 2001 a 2006 e de
2011 a 2018, por quatro manda-
tos. Ele assumiu o cargo pela
primeira vez devido à morte de
Mário Covas, de quem era vice-
governador, e no ano seguinte
se reelegeu para comandar o es-
tado paulista.

Nota
PF E RECEITA ENCONTRAM 790 KG DE COCAÍNA 
EM MEIO A GRÃOS DE CAFÉ EM SANTOS

Uma ação conjunta da PF (Polícia Federal) e da Receita Federal
no porto de Santos, na Baixada Santista, resultou na apreensão
de cerca de 790 kg de cocaína. A droga estava oculta em meio à
carga de grãos de café. A localização do entorpecente ocorreu na
quinta-feira passada. O contêiner com a carga tinha como destino
final o porto de Hamburgo, na Alemanha. A inspeção contou com
um dos cães de faro da Alfândega da Receita Federal em Santos.
De acordo com a PF, o contêiner foi selecionado pela Área de
Gestão de Riscos da Receita Federal com base nas análises das
operações de exportação. Um dia antes, na quarta-feira passada,
a Receita Federal havia apreendido 603 kg de cocaína que
estavam em um carregamento de milho. Na semana passada,
operação semelhante das duas instituições também havia frustado
o envio ao exterior de cerca de 892 kg de cocaína, que também
estavam ocultos em meio a 20 toneladas de café em sacas.

PF diz que Ciro Nogueira
cometeu crime de corrupção
MATHEUS TEIXEIRA/FOLHAPRESS

A Polícia Federal afirmou ao
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) que o ministro da Casa Civil,
Ciro Nogueira (PP-PI), cometeu
os crimes de corrupção passiva
e lavagem de dinheiro por ter re-
cebido propina da JBS.

De acordo com a PF, a em-
presa frigorífica teria feito os pa-
gamentos para que o PP apoias-
se a reeleição da então presi-
dente Dilma Rousseff em 2014.

Agora, cabe à PGR (Procura-
doria-Geral da República) deci-
dir se apresenta denúncia con-
tra o ministro, se pede o arqui-
vamento do caso ou se solicita a
realização de mais medidas pa-
ra aprofundar as investigações.
A defesa do ministro diz estra-
nhar o relatório, baseado "so-
mente em delações".

Ciro Nogueira é o ministro da
principal pasta do governo de
Jair Bolsonaro (PL) e foi um dos
principais articuladores da en-
trada dos partidos do centrão na
gestão federal. Ex-aliado do PT,
ele se tornou um defensor do
chefe do Executivo e já garantiu
o apoio do PP a ele nas eleições
deste ano.

Segundo a PF, parte do repas-
se da JBS a Nogueira foi feito por
meio de doação eleitoral oficial
e outra parte foi repassada em
dinheiro vivo por intermédio do
supermercado do irmão do mi-
nistro.

No relatório, a corporação

diz que os fatos apontam que
Nogueira e os executivos da JBS
não mantinham "relação repu-
blicanas entre um dirigente de
um partido político -que deseja
apoio financeiro para sua le-
genda- e um importante em-
presário".

A polícia diz que o dono da
empresa, Joesley Batista, gravou
uma conversa que teve com o
político em sua residência e que
na ocasião também estava pre-
sente Ricardo Saud, à época um
dos diretores da frigorífica.

"Depois de ouvir o conteúdo
do áudio, resta evidente que não
se tratou de uma visita de corte-
sia a um amigo ou mesmo um
jantar. Tão pouco foi uma reu-
nião de negócios lícitos. A reu-
nião foi marcada por Joesley Ba-
tista, para entregar uma mala
contendo R$ 500 mil em espécie
para Ciro Nogueira", afirma a
corporação.

A defesa de Ciro Nogueira
afirmou que "estranha o relató-
rio da Polícia Federal, pois a
conclusão é totalmente baseada
somente em delações que não
são corroboradas com nenhu-
ma prova externa".

"Continuamos à disposição
do Poder Judiciário com plena
convicção que a verdade preva-
lecerá. O império das delações
falsas e dirigidas não mais se
sustenta", disse o advogado An-
tônio Carlos de Almeida Castro
por meio de nota.

Segundo a PF, Nogueira afir-

mou em depoimento que as
doações da JBS ao PP foram fei-
tas de forma legítima, assim co-
mo faziam outras empresas na
época.

A polícia, entretanto, contes-
ta essa tese do ministro da Casa
Civil. "Faz mais sentido enten-
der e acreditar que os R$ 40 mi-
lhões doados pela JBS ao PP na-
da mais eram que o repasse de
dinheiro ilegal, que tinha o pro-
pósito específico de 'comprar' o
apoio do PP para as eleições de
Dilma Rousseff".

A PF transcreve trecho da
conversa entre os dois e diz que
Joesley teria feito referência ao
pagamento da propina. "E va-
mos fazer de 500 em 500. 500 em
500. Pá, pá". Depois, Nogueira
responde: "Mas não tem san-
gria, não".

Na sequência do relatório, a
PF expõe sua explicação para o
conteúdo da conversa. "De tudo
o que já foi demonstrado nessa
investigação, resta evidente que
Joesley está dizendo que, a par-
tir daquele momento, eles iriam
começar a fazer repasses de R$
500 mil regulares", diz.

E prossegue: "Primeiro diz
que foram bons os pagamentos
terem atrasados, pois, caso con-
trário, ele já teria gastado. De-
pois afirma 'não tem sangria,
não', expressão regionalista que
indica que a outra pessoa não
precisa ter pressa".

É normal que investigados da
Lava Jato aleguem que as acusa-

ções são baseadas apenas na pa-
lavra de delatores. No relatório,
a polícia tenta desconstruir essa
tese e diz que conseguiu provas
que vão além dos relatos das de-
lações premiadas.

"A investigação conseguiu,
por intermédio de provas autô-
nomas, independentes e extrín-
secas, comprovar o repasse de
R$ 5 milhões do dinheiro da JBS
para Ciro Nogueira por intermé-
dio de um supermercado em
Teresina", diz.

Segundo a polícia, após se-
rem acionados pela PF, audito-
res fiscais verificaram as movi-
mentações financeiras de No-
gueira e identificaram "clara ten-
tativa de dissimular a origem"
das verbas recebidas pela JBS.

"Da forma como fora descrito
pela Receita Federal, a estrutura
atende perfeitamente aos inte-
resses de alguém que queira in-
tegralizar recursos ilícitos, para
dar a esses um certo grau de le-
galidade", diz a polícia.

A PF cita que em um momen-
to da conversa gravada entre
Joesley e Nogueira o ministro
menciona o presidente do Cade
(Conselho Administrativo de
Defesa Econômica) e diz que ele
é "um dos seus" no órgão.

"Sua vinculação com Ciro
Nogueira é noticiada em vários
veículos de comunicação", diz a
PF. A polícia também diz que
pessoas que teriam participação
no esquema prestaram depoi-
mentos contraditórios.

MINISTRO DE BOLSONARO
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MP recorre de soltura
da mãe de Henry e por
juíza Elizabeth Louro

ASSASSINATO

O MPRJ (Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro) en-
trou com um pedido de recurso
na Justiça contra a decisão da
juíza da 2ª Vara Criminal do Rio
de Janeiro, Elizabeth Louro, que
ordenou na quarta-feira passa-
da que Monique Medeiros, mãe
do menino Henry Borel, fosse
solta com uso de tornozeleira
eletrônica. Monique é ré, junto
com o ex-vereador e ex-namo-
rado Jairo Santos Souza, o Dr.
Jairinho, no processo que apura
a morte do menino de 4 anos
em março de 2021.

Além do uso de tornozeleira,
a decisão exige que a ré só fale
com familiares ou advogados e
não faça publicações em redes
sociais. No entanto, o MPRJ
aponta no recurso que Moni-
que estaria envolvida com pos-
tagens nas redes sociais após
sua soltura. À reportagem, a de-
fesa de Monique negou o envol-
vimento da cliente com perfis
na internet.

O promotor de Justiça Fabio
Vieira dos Santos apontou no
recurso, interposto pela 2ª Pro-
motoria de Justiça junto ao II
Tribunal do Júri da Capital, que
"logo após sua soltura, ela (Mo-
nique) se envolve em postagens
sociais, apesar da proibição pe-
lo juízo em sua decisão".

O recurso traz prints que, se-
gundo o MPRJ, apontam o en-
volvimento da ré em redes so-
ciais. Entre eles, um suposto
perfil chamado "Monique ino-
cente" que parabenizou os ad-
vogados pela soltura de Moni-
que e internautas reagindo à
postagem. Além disso, o docu-
mento aponta uma conta -su-
postamente da acusada- que
seguiria o perfil que parabeni-
zou a soltura dela.

"Não há, portanto, embasa-
mento legal ou fático para se
permitir a substituição da pri-
são preventiva por prisão do-
miciliar, pelo que a decisão
deve ser revogada. Ainda que

se entenda tratar a decisão de
aplicação de outras medidas
cautelares que não a prisão
domiciliar, referidas medidas
não tem o condão de garantir
a ordem pública e a conve-
niência da instrução pelo que
a prisão preventiva se faz ne-
cessária, tendo em visto todo o
exposto nesse arrazoado", dis-
corre o recurso.

A promotoria ainda aponta
no recurso que Monique teria
coagido a babá do menino,
Thayná de Oliveira Ferreira,
quando estava em liberdade, a
"apagar mensagens via What-
sApp, as quais mostravam sua
ciência das agressões sofridas
por seu filho".

"Tal expediente demonstra a
disposição da acusada em em-
baraçar a colheita de provas,
sendo certo que esta colheita,
tratando-se de processo afeto
ao Tribunal do Júri, perdura até
o dia do julgamento em plená-
rio. Não houve mudança em re-
lação a este cenário, que por si
só já autoriza a manutenção da
prisão de Monique."

Por fim, o recurso ainda
aponta que a juíza citou amea-
ças que a mãe de Henry relatou
estar sofrendo na cadeia, no en-
tanto, desde o momento que foi
presa até a data da soltura, Mo-
nique teve a sua integridade físi-
ca preservada na prisão.

"Imagine-se soltar todos que
alegam estar sendo ameaçados
quando estão no cárcere. Ima-
gine-se, ainda, acreditar nessa
alegação quando não vem com
nenhuma comprovação a não
ser a própria palavra de quem
alega. Além do juízo, em sua de-
cisão, partir dessas premissas,
ainda se entendeu que não tem
o Estado a capacidade de man-
ter a segurança da detenta,
mesmo, repita-se, não tendo
sofrido um arranhão enquanto
esteve presa", argumentou o
promotor de Justiça no pedido
de recurso.

GRUPOS ESTRANGEIROS

Rússia revoga registros da
Anistia Internacional e da HRW  
O

Ministério da Justiça
da Rússia disse nesta
sexta-feira que revo-

gou o registro de 15 organiza-
ções estrangeiras ligadas princi-
palmente a direitos humanos,
como a Anistia Internacional e a
Human Rights Watch (HRW).

Os registros das unidades

russas dessas organizações "fo-
ram excluídos devido à desco-
berta de violações da legislação
atual da Federação Russa", disse
o ministério em comunicado.

A decisão, que não deu deta-
lhes de nenhuma violação, foi
anunciada dias depois que a
HRW, com sede em Nova York,

disse ter encontrado "vários ca-
sos de forças militares russas co-
metendo violações das leis de
guerra" na Ucrânia. A Rússia ne-
ga as alegações de crimes de
guerra e afirma que não ataca ci-
vis de forma deliberada.

Outras organizações cujo
registo foi revogado na sexta-

feira incluem uma sucursal da
Fundação Rosa Luxemburgo, a
Fundação Aga Khan e o Insti-
tuto de Educação Internacio-
nal. A medida atinge nove ins-
tituições alemãs, três dos Esta-
dos Unidos, uma da Grã-Breta-
nha, uma da Polônia e uma da
Suíça.

Ucrânia informa que 50 morreram em 
ataque a estação ferroviária lotada de civis

A Ucrânia disse que ao menos
50 pessoas morreram e outras 50
ficaram feridas, nesta sexta-fei-
ra, em um ataque com mísseis a
uma estação ferroviária lotada
de civis em fuga de um agrava-
mento da ofensiva russa sobre o
leste do país.  

Autoridades disseram que
muitos dos feridos perderam
membros e estavam sendo opera-
dos após o ataque na cidade de
Kramatorsk, classificado pelo pre-
sidente ucraniano, Volodymr Ze-
lenskiy, como um ataque delibe-
rado contra civis usando um mís-
sil balístico de curto alcance
Tochka U.

"Sem força e coragem para nos
enfrentar no campo de batalha,
eles estão cinicamente destruin-
do a população civil", afirmou Ze-
lenskiy em comunicado. "Este é
um mal que não tem limites. E se
não for punido, nunca vai parar."

O chefe de política externa da
União Europeia, Josep Borrell, e o
ministro da Defesa britânico, Ben
Wallace, criticaram o ataque.

A diretora de comunicações da
Casa Branca, Kate Bedingfield,
disse que há “evidências crescen-
tes de que as forças russas estão
cometendo crimes de guerra na

Ucrânia”, e a embaixada dos Esta-
dos Unidos na Ucrânia denun-
ciou o fato como “mais uma atro-
cidade cometida pela Rússia na
Ucrânia”.

Zelenskiy disse mais tarde em
um discurso em vídeo ao Parla-
mento da Finlândia que nenhu-
ma tropa ucraniana estava na es-
tação no momento do ataque.

A Reuters não pôde verificar o
que aconteceu na estação.

O Ministério da Defesa russo
disse, segundo a agência de no-
tícias RIA, que os mísseis que te-
riam atingido a estação eram
usados apenas por militares da
Ucrânia e que as Forças Arma-
das da Rússia não tinham alvos
designados em Kramatorsk nes-
ta sexta-feira.

O governador da região de Do-
netsk, Pavlo Kyrylenko, disse que
as forças russas dispararam um
míssil Tochka contendo muni-
ções cluster, mas não comparti-
lhou quais evidências ele tinha
disso. A Reuters não conseguiu ve-
rificar imediatamente a alegação.

A Rússia negou anteriormente
o uso de munições cluster na
Ucrânia.

Proibidas pela Organização
das Nações Unidas (ONU) sob

uma convenção internacional de
2008 da qual a Rússia não faz par-
te, as munições cluster são com-
postas de uma cápsula que explo-
de no ar, dispersando dezenas ou
até centenas de "bombas" meno-
res em uma ampla área.

PÂNICO E MEDO
O prefeito de Kramatorsk,

Oleksander Honcharenko, disse
que cerca de 4 mil pessoas esta-
vam na estação no momento do
ataque. Pelo menos quatro dos
mortos eram crianças.

"Algumas pessoas perderam
perna, outras braço. Agora estão
recebendo assistência médica. Os
hospitais estão realizando cerca
de 40 operações simultaneamen-
te", disse o prefeito em um brie-
fing online.

O governador Kyrylenko publi-
cou uma fotografia online mos-
trando vários corpos no chão ao
lado de malas e outras bagagens.
Policiais armados vestindo cole-
tes à prova de balas estavam ao la-
do deles.

Outra foto mostrava serviços
de resgate combatendo o que
parecia ser um incêndio, com
uma nuvem de fumaça cinza su-
bindo no ar.

"Os rashists ('fascistas russos')
sabiam muito bem para onde es-
tavam mirando e o que queriam:
queriam semear pânico e medo,
queriam levar o maior número
possível de civis", escreveu o go-
vernador em um post online.

A Reuters não pôde verificar
imediatamente as fotos.

"Eles (as forças russas) que-
riam atingir a estação", disse o
prefeito Honcharenko, opinião
compartilhada pelo assessor pre-
sidencial Oleksiy Arestovych.

Três trens que transportam
pessoas em fuga foram bloquea-
dos na mesma região da Ucrânia
na quinta-feira passada, após um
ataque aéreo à linha ferroviária,
de acordo com o chefe de ferro-
vias ucraniana.

Autoridades ucranianas dizem
que as forças russas estão se rea-
grupando para uma nova ofensi-
va e que Moscou planeja tomar o
máximo de território possível na
parte leste da Ucrânia, conhecida
como Donbass, na fronteira com
a Rússia.

Autoridades locais em algu-
mas áreas têm pedido aos civis
que saiam enquanto ainda é
possível e relativamente seguro
fazê-lo.

Denúncia contra Gabriel
é aceita por Comissão 

CÂMARA MUNICIPAL

A Comissão de Justiça e Re-
dação da Câmara dos Verea-
dores do Rio de Janeiro deci-
diu nesta sexta-feira aceitar a
denúncia contra o vereador
Gabriel Monteiro (PL). A vota-
ção não entrou no mérito das
acusações, mas serviu para va-
lidar a legalidade do pedido de
cassação.

Dos três vereadores que
compõem a comissão, dois vo-
taram a favor, Inaldo Silva (Re-
publicanos) e Dr. Gilberto
(PTC); enquanto Alexandre Is-
quierdo (União Brasil) se abs-
teve, por presidir o Conselho

de Ética e, portanto, ser impe-
dido de votar.

A representação será enca-
minhada justamente para es-
se conselho, que deve sortear
um relator para notificar
Monteiro e receber a defesa
dele. Depois, será decidido se
a denúncia segue ou não para
que os demais vereadores vo-
tem pela cassação ou não do
mandato.

O vereador é acusado de ter
mantido relações sexuais com
menores de idade, de filmar o
ato e de compartilhá-lo com
outras pessoas.

Serviço pode fazer
teste do pezinho 

NASCIMENTO

O Laboratório de Inovação
em Saúde Pública (Lisp), do Ins-
tituto de Puericultura e Pediatria
Martagão Gesteira (IPPMG), in-
tegrante do Complexo Hospita-
lar da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), inaugu-
rou nesta sexta-feira o Serviço de
Triagem Neonatal. A nova uni-
dade será responsável pela reali-
zação do teste do pezinho, que
permite identificar preventiva-
mente doenças neonatais gra-
ves.   O coordenador médico do
Lisp, pediatra e infectologista
Edimilson Migowiski, disse à
Agência Brasil que o serviço tem
capacidade “para fazer o teste do
pezinho de 100% dos nascidos
vivos no estado do Rio de Janeiro
e com entrega dos resultados em

24 horas”. Isso significa uma ca-
pacidade de realizar o teste de 96
mil crianças nascidas vivas por
ano no estado.

Para que essa totalidade de
exames possa ser feita pelo Lisp,
Migowiski esclareceu que falta
apenas que o governo do estado,
por meio da Secretaria de Saúde,
credencie o Serviço de Triagem
Neonatal do Lisp, autorizando-o
a fazer os exames. “Depois, os
municípios que quiserem pode-
rão articular diretamente com a
gente”, explicou.

O coordenador médico do
Lisp explicou que os municípios
não vão ter necessidade de criar
recursos para os testes do pezi-
nho porque eles são custeados
pelo Ministério da Saúde. 

Nota
ALEMANHA DIZ TER INTERCEPTADO
CONVERSA ENTRE SOLDADOS DA
RÚSSIA SOBRE EXECUÇÃO DE CIVIS

O serviço de inteligência da Alemanha,
conhecido como BND, alega ter
interceptado comunicações de rádio entre
soldados da Rússia nas quais eles falam
sobre o assassinato indiscriminado de civis
na Ucrânia. Não fica claro a qual região
do país eles se referem. A informação foi

divulgada inicialmente pela revista alemã
Der Spiegel e confirmada, na quinta-feira
passada, pelo jornal americano The
Washington Post, que conversou com três
altos oficiais sob condição de anonimato.
Em duas gravações separadas, segundo
alegou um dos oficiais, soldados russos
falaram sobre interrogar soldados e civis
ucranianos e, depois, atirar neles. A
interceptação já teria sido comunicada ao
Bundestag, Parlamento alemão, e a

expectativa da inteligência é que isso
corrobore como prova de que Moscou tem
cometido crimes de guerra no conflito que
se desenrola no Leste Europeu. Ainda de
acordo com os oficiais, parte do material
coletado em áudio sugere que o grupo
Wagner, empresa militar privada russa
que, segundo documentado por
investigações jornalísticas e acadêmicos
internacionais, é próxima do Kremlin,
participa dos ataques a civis.

Rússia expulsa 45 diplomatas poloneses 
em retaliação e declara personas non grata

A Rússia declarou 45 diplo-
matas da Polônia personae non
gratae e os expulsou, comuni-
cou a chancelaria do país de
Vladimir Putin nesta sexta-feira,
segundo a agência russa Tass. A
medida, disse a própria pasta, é
uma forma de retaliação.

Varsóvia havia expulsado 45
diplomatas russos no final de
março, acusando-os de espio-
nagem. Moscou rejeitou as

acusações e disse que a medida
arruinava totalmente a relação
bilateral entre os países, como
chancelou na mais recente res-
posta.

"A responsabilidade por isso
é inteiramente do lado polo-
nês", disse o Ministério das Re-
lações Exteriores em nota. Os
diplomatas terão até a próxima
quarta-feira para deixar o terri-
tório russo.

A Polônia é diretamente afe-
tada pela guerra no Leste Euro-
peu, em especial pelo enorme
fluxo de refugiados ucranianos
que recebe. Até aqui, foram 2,5
milhões. E as principais lideran-
ças do país têm sido enfáticas
nas críticas a Moscou.

O premiê Mateusz Mora-
wiecki, na última quinta-feira,
disse que a Rússia precisa ser
responsabilizada por "crimes

monstruosos" contra civis e de-
fendeu a criação de uma comis-
são internacional par investigar
crimes de guerra cometidos no
atual conflito.

Já a chancelaria polonesa, em
publicação feita nesta sexta, dis-
se, entre outras coisas, que "não
há mais tempo para hesitações e
nenhuma possibilidade de vol-
tar às relações normais com a
Rússia".
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Os governos da União Europeia (UE)
congelaram cerca de 30 bilhões de euros em
ativos ligados a oligarcas e outras pessoas
com vínculos com o Kremlin, informou a
Comissão Europeia nesta sexta-feira.  

Entre os ativos estão contas bancárias,
barcos, helicópteros, imóveis e obras de arte,
segundo a comissão, órgão executivo da UE.

Além disso, cerca de 196 bilhões de euros
em transações foram bloqueados, acres-
centou.

A comissão, no entanto, não tinha esti-
mativas para o valor total dos ativos dos

oligarcas na União Europeia.
O volume de recursos congelados tam-

bém pode representar apenas pequena
parcela dos ativos, que se acredita serem de
propriedade de pessoas que sofreram san-
ções do bloco após a invasão russa da
Ucrânia em 24 de fevereiro. Só a Holanda
estima que cerca de 27 bilhões de euros em
ativos no país e jurisdições vinculadas a ela
pertenciam a oligarcas da lista negra.

Pessoas ricas podem usar laranjas ou
empresas de fachada e fundos fiduciários
para esconder seus ativos, o que torna mui-

to difícil identificá-los, disseram autorida-
des e diplomatas da UE, especialmente em
jurisdições com regras frouxas sobre os pro-
prietários efetivos das empresas.

A comissão disse que apenas cerca de me-
tade dos 27 países da UE relatou até agora
medidas tomadas para congelar ativos, ape-
sar da obrigação legal de fazê-lo. Não listou
os países que compartilharam informações.

A Reuters informou, em março, que vá-
rios Estados-membros estavam relutantes
em compartilhar publicamente dados so-
bre ativos.

Europa congela US$ 32 bi de
oligarcas que têm vínculos com o Kremlin
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