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ORÇAMENTO

Bolsonaro
dará 5%, mas
servidores
protestam

o

No 2 mês de alta, venda no
varejo sobe 1,1% em fevereiro
O volume de vendas do comércio varejista brasileiro teve alta de 1,1%
em fevereiro deste ano, na comparação com o mês anterior. Segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esta é a segunda alta
consecutiva do indicador, que havia crescido 2,1% em janeiro. Dados da
Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgados ontem mostram que o
setor cresceu 1,3% na comparação com fevereiro de 2021 e 1,7% no acu-

PETRÓLEO
TOMAZ SILVA/ABRASIL

O reajuste de 5% que o governo decidiu ontem dar aos servidores públicos federais foi recebido negativamente por algumas
categorias, que já falam em intensificar manifestações. O governo tomou a decisão mesmo
sem ter espaço suficiente no Orçamento, o que vai ocasionar um
corte de verbas em outras áreas.
A estimativa é que o custo da medida seja de aproximadamente
R$ 6 bilhões em 2022. A decisão
foi confirmada por integrantes
da equipe econômica e do Palácio do Planalto. A opção pelo formato linear vem depois de meses
de idas e vindas sobre os reajustes do funcionalismo e após pressão do Planalto sobre a equipe
econômica nos últimos dias para
se chegar um desfecho ainda
nesta semana. PÁGINA 2

LUCRO

EUA aprovam
pacote de
US$ 800 mi
para Ucrânia
Os Estados Unidos aprovaram ontem um pacote de US$
800 milhões (ou R$ 3,7 bilhões,
na cotação atual) em nova ajuda militar à Ucrânia, que inclui
armas e helicópteros, para reforçar a defesa contra uma
ofensiva de tropas da Rússia intensificada na região leste do
país. Mais cedo, Biden já havia
ligado para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky,
para atualizá-lo sobre o "apoio
contínuo dos Estados Unidos"
ao seu país. No Twitter, por sua
vez, Zelesnky disse que ambos
"falaram sobre um novo plano
de ajuda militar e potencialmente econômica", mas também sobre os "crimes de guerra" cometidos em seu país e as
sanções tomadas pelo Ocidente contra a Rússia. PÁGINA 12

Governo vende
59 áreas para
exploração por
R$ 422 milhões
Em leilão sem participação da Petrobras, o governo concedeu ontem 59 áreas para exploração de petróleo no país, em leilão que arrecadou R$ 422,4 milhões. O leilão teve protestos de organizações ambientalistas contra a oferta de áreas próximas a comunidades quilombolas e pesqueiras e em um cenário de alertas sobre a necessidade de medidas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Para o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque (foto), o resultado dessa quarta foi "excepcional" e reforça que o sucesso do modelo de oferta permanente, criticado pela oposição por ter menores bônus de assinatura do que leilões com menos ofertas. PÁGINA 2

G OVERNO

NA GUERRA

mulado de 12 meses. Na passagem de janeiro para fevereiro, seis das oito
atividades do varejo analisadas pelo IBGE tiveram avanço: livros, jornais,
revistas e papelaria (42,8%), combustíveis e lubrificantes (5,3%), móveis e
eletrodomésticos (2,3%), tecidos, vestuário e calçados (2,1%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (1,6%) e hiper, supermercados, produtos
alimentícios, bebidas e fumo (1,4%). PÁGINA 2

CRIME

SEM CORRUPÇÃO

Presidência impõe sigilo sobre
falcatruas de pastores no MEC

ALAN SANTOS/PR

A Presidência da República se recusou a divulgar informações referentes a reuniões e visitas ao Palácio
do Planalto realizadas pelos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, apontados como pivôs do escândalo
do balcão de negócios do Ministério da Educação. Os registros haviam sido pedidos pelo jornal O Globo,
através da Lei de Acesso à Informação. Foram solicitados dados referentes às entradas e saídas dos referidos pastores no Palácio do Planalto, incluindo quando as visitas foram feitas diretamente ao gabinete do
presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto). PÁGINA 11

EM FAMÍLIA

Tribunal do
Júri condena
mais 4 réus no
caso Flordelis
Após 22 horas de julgamento,
o Tribunal do Júri de Niterói condenou, ontem, mais 4 acusados
de envolvimento na morte do
pastor Anderson do Carmo. São
eles: o filho biológico da ex-deputada federal Flordelis, Adriano
dos Santos Rodrigues - a quatro
anos, seis meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente
semiaberto; o ex-policial militar
Marcos Siqueira Costa - a 5 anos
e 20 dias de reclusão em regime
inicialmente fechado; e sua esposa Andrea Santos Maia, a quatro anos, três meses e dez dias de
reclusão em regime inicialmente
semiaberto; e o filho afetivo Carlos Ubiraci Francisco da Silva - a
dois anos, dois meses e 20 dias de
reclusão em regime inicialmente
semiaberto, por associação criminosa armada. PÁGINA 5
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Dólar tem 1a alta após
três quedas e fecha
a R$ 4,68; Bolsa sobe
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL
Numa sessão marcada pela
estabilidade no mercado global, o dólar fechou ontem
com pequena valorização
após oscilar ao longo do dia. A
Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa) teve o primeiro ganho após três quedas consecutivas.
O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 4,689,
com alta de 0,26%. A cotação
iniciou o dia em baixa, caindo
para R$ 4,65 no início das negociações, mas depois passou
a alternar altas e recuos ao
longo da sessão. Na máxima
do dia, por volta das 10h45,
chegou a R$ 4,70.

Essa foi a primeira alta após
três quedas seguidas. Com o
desempenho de ontem, a
moeda norte-americana acumula queda de 1,52% em abril.
Em 2022, a divisa recua
15,91%. Em todo o planeta, o
dólar operou com relativa estabilidade, esperando a reunião de hoje do Banco Central
Europeu para definir os juros
na zona do euro.
BOLSA
O mercado de ações teve
um dia de recuperação. O Índice Bovespa (Ibovespa), fechou aos 111.782 pontos, com
alta de 0,55%. Essa foi a primeira subida no indicador
após três sessões de queda.

PETROBRAS

Governo quer adiar
votação de medidas
que blindam gestão
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS
O governo quer adiar a votação de mudanças no estatuto
que reforçariam a estrutura de
blindagem da Petrobras contra
ingerências em sua gestão. A
proposta está na pauta de assembleia de acionistas realizada
ontem. Entre as mudanças, a Petrobras propunha levar ao conselho de administração a aprovação de sua política de responsabilidade social e a adoção de
quórum qualificado para nomeação e destituição do diretor
de Governança da companhia.
Para analistas, as medidas reforçam a governança da empresa, ao conferir mais poder ao
conselho de administração sobre as matérias. Estão na pauta
de assembleia extraordinária
que começará após o encontro
de acionistas que escolherá o
novo colegiado.
Em nota, o MME (Ministério
de Minas e Energia) diz que os
temas "serão abordados em uma
próxima oportunidade, pois as
matérias deixaram de ser submetidas à apreciação do Ministério supervisor, conforme prevê
a Portaria do Ministério da Economia".
"O MME não pediu para retirar (o item da pauta), apenas
não foi seguido o rito", conclui o
texto. Desde 2016, a Petrobras
vem promovendo mudanças
em seu estatuto para reforçar a
independência da companhia
em relação ao acionista contro-

lador, processo iniciado sob o
argumento de que era preciso
evitar perdas à companhia, como as geradas pelo represamento dos preços dos combustíveis no governo Dilma. Ainda
não está claro se o presidente da
assembleia, Francisco Costa e
Silva, manterá o item na pauta,
forçando o governo a votar contra, ou se suspenderá a assembleia extraordinária.
Na assembleia ordinária, que
começou às 15h, os acionistas
estão avaliando, além da renovação do conselho, itens como a
aprovação das demonstrações
financeiras da companhia, o pagamento de dividendos e a distribuição de bônus pelo resultado de 2021.
O encontro ocorre após um
conturbado processo de escolha
dos candidatos ao comando da
companhia e seu conselho. Os
primeiros indicados pelo governo, Adriano Pires e Rodolfo Landim, declinaram dos convites
após questionamentos sobre
conflito de interesses.
Para seus lugares, foram indicados, respectivamente, José
Mauro Coelho e Marcio Weber.
O primeiro tem 14 anos de serviço na área energética do governo
e o segundo já foi empregado da
estatal e atuava em uma prestadora de serviços para o setor de
petróleo. Coelho substituirá o
general Joaquim Silva e Luna,
demitido pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL) pouco menos de
um ano após sua posse.

Nota
CNI REDUZ PREVISÃO DE CRESCIMENTO DO PIB
A CNI (Confederação Nacional da Indústria) reduziu a
previsão de crescimento do PIB de 1,2% para 0,9% em 2022.
O PIB industrial também foi revisado para baixo, com uma
queda de 0,2%, segundo a CNI. "Esperávamos um ajuste
mais rápido das cadeias de suprimentos, ajuste que foi
atrasado pela guerra e não esperávamos os entraves
logísticos causados pela Covid na China. Também
esperávamos uma trajetória de inflação mais moderada, com
menor elevação das taxas de juros", diz a entidade.
Conforme o Painel S.A. antecipou no mês passado, a revisão
já vinha sendo preparada desde a invasão da Ucrânia, que
elevou as preocupações do setor. Entre os fatores que
levaram à mudança na previsão a CNI lista o impacto do
conflito aliado à permanência dos efeitos da pandemia que
segue provocando interrupções de produção na China,
inflação e sinalização de alta nos juros acima do esperado.

Vendas no comércio
crescem 1,1% em fevereiro
O

volume de vendas
do comércio varejista brasileiro teve alta de 1,1% em fevereiro deste
ano, na comparação com o
mês anterior. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), esta é a segunda alta consecutiva do indicador, que havia crescido
2,1% em janeiro.
Dados da Pesquisa Mensal
do Comércio (PMC), divulgados
ontem mostram que o setor
cresceu 1,3% na comparação
com fevereiro de 2021 e 1,7% no
acumulado de 12 meses. No primeiro bimestre deste ano, no

entanto, houve variação de 0,1% em relação ao mesmo período do ano passado.
Na passagem de janeiro para
fevereiro, seis das oito atividades do varejo analisadas pelo
IBGE tiveram avanço: livros, jornais, revistas e papelaria
(42,8%), combustíveis e lubrificantes (5,3%), móveis e eletrodomésticos (2,3%), tecidos, vestuário e calçados (2,1%), outros
artigos de uso pessoal e doméstico (1,6%) e hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,4%).
Apenas em artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos

e de perfumaria houve queda (5,6%). Já o setor de equipamentos e material para escritório
informática e comunicação ficou estável de um mês para o
outro.
No comércio varejista ampliado, que também inclui veículos e material de construção,
o volume de vendas subiu 2% de
janeiro para fevereiro. O resultado positivo foi puxado pelos veículos, motos, partes e peças
(5,2%). Os materiais de construção, por outro lado, tiveram
queda de 0,4%.
O varejo ampliado teve altas
de 0,3% na comparação com fe-

vereiro de 2021 e de 4,8% no
acumulado de 12 meses. No
acumulado do ano, no entanto,
o setor recuou 0,6%.
A receita nominal do comércio varejista teve altas de 2,3%
na comparação com janeiro
deste ano, de 14,3% em relação a
fevereiro de 2021, de 12,6% no
acumulado do ano e de 14,7%
no acumulado de 12 meses.
Já a receita nominal do varejo
ampliado cresceu 2,9% em relação ao mês anterior, 14,5% na
comparação com fevereiro do
ano passado, 13,2% no acumulado do ano e 18,8% no acumulado de 12 meses.

PETRÓLEO

Governo concede 59 áreas para
exploração por R$ 422 milhões
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS
Em leilão sem participação da
Petrobras, o governo concedeu
ontem 59 áreas para exploração
de petróleo no país, em leilão que
arrecadou R$ 422,4 milhões. Do
total arrecadado, 98% foram oferecidos por Shell, Ecopetrol e Total pela concessão de oito áreas na
Bacia de Santos.
O leilão teve protestos de organizações ambientalistas contra a
oferta de áreas próximas a comunidades quilombolas e pesqueiras e em um cenário de alertas sobre a necessidade de medidas para reduzir as emissões de gases do
efeito estufa.
Foi o terceiro leilão do modelo
de oferta permanente, que funciona como uma espécie de vitrine de áreas para exploração e produção de petróleo no país. Nesse
modelo, as empresas demonstram interesse por áreas disponíveis, levando a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) a abrir leilões.
Deve ser o modelo vigente no
país nos próximos anos, após o
fim dos megaleilões de petróleo
realizados nos anos 2010, que tinham áreas com maior conhecimento geológico e, por isso, arrecadavam bônus bilionários.
Para o ministro de Minas e
Energia, Bento Albuquerque, o
resultado dessa quarta foi "excepcional" e reforça que o sucesso do

modelo de oferta permanente,
criticado pela oposição por ter
menores bônus de assinatura do
que leilões com menos ofertas.
O diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, destacou que foi a
maior arrecadação em um leilão
de oferta permanente. "E o que é
mais importante, obtivemos recorde nos compromissos de investimentos mínimos. Esses investimentos vão resultar em atividade econômica, emprego e renda para os brasileiros."
Ao todo, a ANP ofereceu 379
áreas em 14 setores exploratórios
de sete bacias sedimentares brasileiras, a maior parte delas em terra, tipo de operação que atrai o interesse de pequenas petroleiras,
como as vencedoras Petroborn,
Petro-Victory e CE Engenharia.
São áreas de menor potencial
de produção do que áreas marítimas e, por isso, com bônus de assinatura mais baixo. As 51 áreas
em terra arrematadas no leilão
renderam uma arrecadação total
de R$ 7,1 milhões.
Antes da disputa, Saboia destacou que parte dos concorrentes
seriam pequenas empresas que
se desenvolveram com o processo
de venda de ativos da Petrobras,
que liberou campos já em produção para o setor privado.
Em entrevista coletiva após o
leilão, afirmou que o resultado garante maior diversidade de atores
no setor e responde a estratégia

da agência para "fazer com que os
ativos certos estejam nas mãos
certas".
"A cada ano que passa, temos
mais agentes, temos mais empresas participando. E isso é bom,
porque traz crescimento da produção e melhores preços para os
clientes que precisam desses insumos", afirmou Albuquerque
após a concorrência.
As dez empresas que arremataram essas áreas menores se
comprometeram a investir quase
R$ 100 milhões nos projetos.
Baseada nos Estados Unidos
mas com foco em operações no
Brasil, a Petro-Victory foi a maior
vencedora, com 19 blocos na Bacia Potiguar. A Origem Energia foi
a segunda maior, com 18, localizados nas bacias de Sergipe-Alagoas e Tucano, na Bahia.
Os maiores lances foram dados pela francesa Total Energies e
por um consórcio formado por
Shell e Ecopetrol. A primeira se
comprometeu a pagar R$ 275 milhões por duas concessões; o segundo ofereceu R$ 140,2 milhões
por seis áreas.
As concessões estão fora do
chamado polígono do pré-sal, onde estão as maiores descobertas
de petróleo do país, mas ainda assim com potencial de descobertas
de jazidas abaixo da camada de
sal. As empresas vencedoras do
leilão desta quarta se comprometeram a investir R$ 307,9 milhões

na região.
Shell e Ecopetrol já haviam
atuado em parceria no último
leilão de áreas petrolíferas realizado no país, em 2021. As duas
arremataram um bloco na Bacia
de Santos. Sozinha, a Shell levou
outras quatro áreas naquela
concorrência, que foi a pior já
realizada no país desde a abertura do setor, em 1997.
"Foi mais um marco de nosso
foco no Brasil, que é responsável
por cerca de 13% da produção
global de óleo e gás da Shell",
disse a diretora de Exploração e
Produção da Shell Brasil, Manoela Lopes.
A ANP ainda prevê para este
ano um leilão da oferta permanente de áreas dentro do polígono do pré-sal, que têm contratos
diferentes de exploração, chamados contratos de partilha. Esse
modelo garante ao governo presença na decisão de investimentos e parte do petróleo produzido.
Segundo o ministro de Minas
e Energia, a expectativa é que a
concorrência aconteça no fim
do ano. O leilão dependeria, porém, de manifestações de interesse das petroleiras por alguma
das 11 áreas disponíveis nesse
momento.
"Como são ativos muito valorizados, ativos de primeira linha
para o mundo inteiro, esperamos
que seja um leilão bem-sucedido", disse o diretor-geral da ANP.

ORÇAMENTO

Reajuste de 5% desagrada a
servidores e deve gerar protesto
O reajuste de 5% que o governo
decidiu ontem dar aos servidores
públicos federais foi recebido negativamente por algumas categorias, que já falam em intensificar
manifestações. O governo tomou
a decisão mesmo sem ter espaço
suficiente no Orçamento, o que
vai ocasionar um corte de verbas
em outras áreas.
A estimativa é que o custo da
medida seja de aproximadamente
R$ 6 bilhões em 2022. A decisão foi
confirmada pela reportagem com
integrantes da equipe econômica
e do Palácio do Planalto. A opção
pelo formato linear vem depois de

meses de idas e vindas sobre os
reajustes do funcionalismo e após
pressão do Palácio do Planalto sobre a equipe econômica nos últimos dias para se chegar um desfecho ainda nesta semana.
Para Amauri Fragoso de Medeiros, do Andes-SN (Sindicato
Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior), a medida pode ser interpretada como
um recuo de Bolsonaro, ao se pensar que a proposta inicial do governo era que o reajuste fosse dado apenas a uma parte da sua base
eleitoral -os policiais. Apesar de
não suprir toda a necessidade dos
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servidores, é uma derrota deles,
diz. "Mas a carestia, com aumento
de combustíveis e desemprego,
tem prejudicado o sustento dos
servidores. Estamos em pleno
processo de construção de greve e
isso não dá conta das nossas perdas salariais.
Tenho a impressão de que os
servidores irão ficar revoltados, já
que 5% equivalem à inflação apenas deste ano, praticamente." O
presidente do Fonacate (Fórum
Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado), Rudinei
Marques, também criticou a medida, ao apontar que a defasagem

salarial dos servidores federais está entre 30% a 40%. "Então, recomposição de 5% é mais do que inaceitável, é revoltante." Segundo
Marques, as mobilizações dos servidores devem se intensificar nas
próximas semanas, por conta da
janela orçamentária e legal, que
está se fechando. "Para os servidores, o ideal seria algo mais próximo aos percentuais de perda do
poder aquisitivo no período. Um
reajuste de 20% agora seria razoável, e a gente poderia corrigir o restante nos próximos anos."
Para o economista Marcos
Mendes, um dos criadores do teto
de gastos, no entanto, o reajuste
pode aumentar a incerteza fiscal.
Mendes questiona, primeiramente, se cabe dar um reajuste
para os servidores públicos agora,
já que eles tiveram emprego garantido durante a pandemia, enquanto boa parte dos brasileiros
perdeu renda.
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OUTONO: Aumento de nuvens de manhã.
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Filho de Flordelis é absolvido
por morte do pastor Anderson
A

pós mais de 20 horas
de julgamento, Carlos
Ubiraci Francisco da
Silva foi absolvido da acusação
de homicídio triplamente qualificado pela morte do pastor Anderson do Carmo, assassinado a
tiros em 2019. Filho afetivo da exdeputada Flordelis (foto), ele foi
condenado, no entanto, a dois
anos, dois meses e 20 dias de prisão em regime semiaberto por
associação criminosa armada.
Filho biológico de Flordelis,
Adriano dos Santos foi condenado a quatro anos, seis meses e
20 dias de prisão em regime semiaberto por uso de documento
falso e associação armada. A
condenação por uso de documento falso está ligada à carta
escrita por Lucas Cezar dos Santos (que, segundo o Ministério
Público do Estado do Rio, teria
ajudado a comprar a arma do
crime) já na cadeia em que ele
atribui a outras pessoas a autoria do crime.
Em novembro, Lucas e Flávio
dos Santos Rodrigues (acusado
de disparar os tiros que mataram
o pastor), também filho biológico
da ex-deputada, foram condenados por homicídio triplamente
qualificado pela morte de Anderson do Carmo. Flávio recebeu
pena de 33 anos e dois meses de
prisão. Lucas foi condenado a sete anos e meio de prisão e sua pena foi reduzida por colaboração
com as investigações.

No julgamento desta terçafeira, Andrea Santos Maia e seu
marido, o ex-PM Marcos Siqueira Costa, um dos filhos da pastora, também foram condenados
por uso de documento falso e
associação criminosa armada.
Andrea recebeu uma pena de
quatro anos, três meses e dez
dias. Já o ex-PM foi condenado a
cinco anos e 20 dias de prisão
em regime fechado.
Inicialmente, André Luiz de
Oliveira, filho afetivo da pastora,
também começaria a ser julgado
nesta terça-feira. No entanto, o
advogado do réu passou mal e o
julgamento foi adiado.
De acordo com polícia e Ministério Público, Flordelis teria
arquitetado a morte do pastor
Anderson do Carmo em razão
do controle que ele exercia sobre a vida da pastora.
Em depoimento na terça-feira, a delegada Bárbara Lomba
Bueno disse que a vítima exercia
controle sobre diversos aspectos
da vida de Flordelis, sobretudo o
financeiro.
O controle, afirmou a delegada, teria aumentado após a pastora ter sido eleita deputada federal, em 2018. À época, Flordelis teve a quinta maior votação
do estado. Foram mais de 196
mil votos.
"Quando ele consegue elegêla, o poder dele se multiplica,
cresce muito. Embora ele não tivesse posição formal dentro do

FERNANDO FRAZÃO/ABRASIL

gabinete, ele era o articulador
político. Dizia onde ela tinha
que sentar e para quem ela tinha
que olhar", diz ela, acrescentando que ele dava esse tipo de
orientação para que ela se aproximasse de nomes influentes da
política.
"A Flordelis em certo momento já não tinha controle exclusivo sobre as coisas dela, só
talvez sobre a remuneração como deputada, mas ela já não tinha controle sobre a própria vida financeira."
O julgamento de Flordelis está marcado para o dia 9 de maio,
quando a ex-deputada será levada a júri popular. Além dela,
serão julgadas a filha biológica
Simone dos Santos Rodrigues; a
neta Rayane dos Santos Oliveira
e a filha afetiva Marzy Teixeira
da Silva.

O boletim Infogripe, divulgado semanalmente pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
traz um alerta para o aumento
dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em
crianças.
A nova edição, disponibilizada
ontem, no Rio de Janeiro, aponta
que as ocorrências estão ligadas
majoritariamente ao vírus sincicial respiratório (VSR) na faixa
etária 0 a 4 anos. Já entre as crianças de 5 a 11 anos, os casos decorrem principalmente da covid-19
e das infecções com o rinovírus.
A Síndrome Respiratória é
uma complicação associada
muitas vezes ao agravamento de
alguma infecção viral. O paciente pode apresentar desconforto
respiratório e queda no nível de
saturação de oxigênio, entre outros sintomas.

O novo boletim reúne dados
da semana epidemiológica que
vai do dia 3 ao dia 9 de abril. O
levantamento leva em conta notificações registradas no Sivepgripe, sistema de informação
mantido pelo Ministério de Saúde e alimentado por estados e
municípios.
Segundo a Fiocruz, as ocorrências em crianças estão com
sinal de ascensão significativa
em diversos estados desde fevereiro. No entanto, a curva de casos indica a possível formação
de um platô, isto é, um quadro
de estabilização dos níveis altos.
EXPANSÃO
As notificações de SRAG no
país aumentaram nos últimos
anos em decorrência da pandemia de Covid-19. Em 2020, a disseminação da doença chegou a
responder por 97% dos casos
com resultado laboratorial posi-

tivo para algum vírus respiratório. Esse percentual atualmente
é menor: em 2022, 86,1% das
ocorrências estão associadas à
Covid-19.
No recorte das últimas quatro
semanas, a Covid-19 foi relacionada com 41,6% das notificações. Nesse mesmo período, o
VSR contribuiu com 36,7% dos
casos. No entanto, quando se
observa apenas os quadros que
evoluíram para óbito nessas
quatro semanas, 83,4% estão relacionados com a covid-19 e
apenas 7,4% com o VSR.
Ao todo, foram registradas
22.645 mortes associadas a casos
de Síndrome Respiratória Aguda
Grave em 2022. O número de
ocorrências no ano é de 112.087.
Deste total, 55,7% tiveram resultado laboratorial positivo para
algum vírus respiratório. A íntegra do boletim está disponibilizado no portal da Fiocruz.

Mais de 140 blocos do
Rio pedem Carnaval
de rua em manifesto
MATHEUS ROCHA/FOLHAPRESS

Flordelis está presa desde o
dia 13 de agosto sob a acusação
de ser a mandante do crime. Anderson foi morto aos 42 anos
com mais 30 tiros na casa onde
morava com a pastora e dezenas
de filhos. Segundo a polícia, o
crime foi motivado por insatisfação com a maneira como ele administrava a vida financeira da
família.
A ex-deputada conheceu Anderson na favela do Jacarezinho,
uma das mais violentas da zona
norte carioca. Ele, também
evangélico, era 16 anos mais novo e ainda um adolescente. O
pastor era tido como arquiteto
da carreira da mulher, tanto a
política (foi a candidata à Câmara mais votada pelos conterrâneos em 2018) quanto a musical
(era uma cantora bem-sucedida
no universo gospel).
Flordelis foi presa dois dias
após a Câmara dos Deputados
ter cassado o seu mandado. Foram 437 votos a favor da cassação e 7 contrários, com 12 abstenções, em votação aberta eram necessários ao menos 257
votos favoráveis para a cassação
ser aprovada. Ela também foi expulsa de seu partido, o PSD.
Em 2019, a ex-deputada chegou a concorrer à presidência da
bancada evangélica e perdeu
apoio após a suspeita de ter tramado o assassinato do marido.
Além de homicídio triplamente qualificado.

Casos de síndrome respiratória grave
em crianças crescem, diz Fiocruz
LÉO RODRIGUES/ABRASIL

Rio de Janeiro

ESTADOS
O levantamento ainda traz
uma análise para as próximas
três semanas (curto prazo) e
para as próximas seis semanas
(longo prazo). Das 27 unidades federativas, nove registram sinal de crescimento na
te ndê ncia d e lo n g o p r a z o :
Acre, Amapá, Espírito Santo,
Maranhão, Piauí, Paraná, Roraima, R io G r a n d e d o Su l e
S anta Catar i n a . Os d e m a i s
apresentam sinal de queda ou
de estabilidade.
"Em todas as localidades que
apresentam algum sinal de crescimento, os dados por faixa etária sugerem tratar-se de cenário
restrito à população infantil (0 a
11 anos)", afirma a Fiocruz.
Mesmo nos estados onde não há
sinal de crescimento para a população em geral, é possível observar um aumento de casos entre crianças.
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Ao menos 140 blocos de rua
e entidades ligadas ao carnaval
assinaram um manifesto para
protestar contra a decisão da
Prefeitura do Rio de Janeiro de
não realizar o Carnaval de rua
deste ano. A festa foi cancelada
ainda em janeiro em razão do
aumento de casos de Covid-19,
cenário impulsionado pela variante Ômicron.
Os desfiles das escolas de
samba, no entanto, foram mantidos e estão previstos para
acontecer nos dias 22 e 23 de
abril.
Membro do movimento
Ocupa carnaval –rede de coletivos responsável pelo manifesto
–, o advogado Tomás Ramos diz
que a decisão de lançar o documento aconteceu para informar
que o Carnaval de rua é um direito e que cabe à população decidir sobre ele.
"O poder público, porém,
tem o dever de garantir esse direito, como expressa o artigo
338 da lei orgânica do município. Mas, quando ele não cumpre o seu dever, isso não o autoriza a inibir, censurar e reprimir
o direito ao Carnaval."
O artigo citado pelo advogado aponta que o município deve garantir o acesso a todas as
formas de expressão cultural,
das populares às eruditas,
apoiar e incentivar a produção,
difusão e circulação de bens
culturais.
Ontem, aconteceu a partir
das 17h um ato no Centro do
Rio em defesa dos blocos. "Para
exercer o direito à cidade, é preciso ter Carnaval. O direito de
brincar na rua faz parte do Rio
de uma forma que a gente não
consegue olhar para a cidade
sem sentir o cheiro de confete e
sem escutar o som dos blocos",
diz Tomás.
Em nota, a Riotur –a empresa de turismo do Rio– diz que
não preparou a cidade para receber os desfiles dos blocos em
virtude do cancelamento do
carnaval oficial, que estava previsto para fevereiro.
"Por meses, durante 2021, a
Riotur trabalhou com os demais
órgãos públicos (Prefeitura e
Governo do Estado) para organizar os mais de 500 pedidos de
desfiles de blocos na ocasião.
Uma vez cancelado, tudo foi
desmobilizado e não há tempo
hábil para que a cidade se comporte bem tanto para os desfilantes como para quem não
gosta de carnaval e quer seguir

vivendo na cidade."
Presidente da comissão especial do carnaval, o vereador
Tarcísio Motta (PSOL) considera irresponsável a decisão da
prefeitura de não realizar o
evento neste ano. Para ele, o poder municipal deveria ter adiado o cortejo dos blocos, assim
como fez com o desfile das escolas de samba.
"O carnaval do Rio é múltiplo, diverso. Portanto, é impensável que a cidade vai assistir
aos desfiles, mas os foliões não
vão sair com seus cortejos, suas
bandas e seus blocos para a rua.
Essas coisas estão interligadas."
O vereador diz que muitos
blocos decidiram acatar a determinação da prefeitura. No entanto, ele afirma que grupos de
foliões possivelmente vão tomar a cidade.
Em fevereiro, muitos deles se
reuniram em blocos clandestinos, nos quais diversos grupos
fizeram a festa parados ou saíram pela cidade, mesmo observados por policiais e guardas
municipais.
"A uma semana do carnaval,
a cidade não tem banheiro químico para atender os foliões,
não tem posto de saúde provisório, não tem planejamento
porque não sabe onde os blocos vão sair, portando o trânsito
vai ficar caótico", diz Motta.
"Então a prefeitura tomou uma
medida irresponsável com o direito que o carioca tem de viver
o Carnaval."
Em nota, a Secretaria de Ordem Pública disse que a prefeitura irá anunciar o planejamento operacional para o carnaval
em entrevista coletiva ontem, às
14h30.
Um dos blocos que manteve
a decisão de não desfilar este
ano foi o Cordão do Bola Preta.
Signatário do manifesto pelo
Carnaval de rua, é um dos mais
tradicionais da cidade, com 103
anos de existência.
Presidente do Cordão, Pedro
Ernesto Marinho afirma que os
blocos decidiram se unir para
buscar valorização. Quando o
Carnaval foi adiado, ele achou
que o cortejo dos blocos também aconteceria neste mês.
"Para a nossa surpresa, em
nenhum momento foi focado
no Carnaval de rua e somente
nos desfiles das escolas de samba. Nós temos o maior carinho e
apreço pelas escolas de samba,
mas nós gostaríamos de receber
o valor e o apoio compatível
com a importância do Carnaval
de rua", diz Marinho.

Tels.: (21)

As publicações legais de sua empresa com
o melhor preço em um jornal de qualidade
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Presidência impõe sigilo sobre
falcatruas de pastores no MEC
RENATO MACHADO E MARIANNA
HOLANDA/FOLHAPRESS

A

Presidência da República se recusou a divulgar informações
referentes a reuniões e visitas
ao Palácio do Planalto realizadas pelos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, apontados
como pivôs do escândalo do
balcão de negócios do Ministério da Educação.
Os registros haviam sido pedidos pelo jornal O Globo, através da Lei de Acesso à Informação. Foram solicitados dados referentes às entradas e saídas dos
referidos pastores no Palácio do
Planalto, incluindo quando as
visitas foram feitas diretamente
ao gabinete do presidente Jair
Bolsonaro (PL).
Ao chegar ao Palácio do Planalto, todos os visitantes devem
se identificar, apresentar documentos de identificação e apontar o gabinete ou escritório de
destino. As entradas, normalmente, precisam ser autorizadas
pelos responsáveis pela área
que será visitada.
Durante a tramitação do processo do pedido, via a Lei de
Acesso à Informação, o Gabinete de Segurança Institucional

apresentou um parecer alegando que não pode fornecer a informação. Cita a legislação, na
qual compete ao gabinete a segurança do Palácio do Planalto,
do presidente da República e de
seus familiares, entre outros.
"Do exposto, fica clara a impossibilidade do fornecimento
dos dados pessoais solicitados
para outros fins que não a segurança na Presidência da República", afirma a resposta oficial
ao pedido.
Procurada pela Folha de S.Paulo, a Presidência da República não
se pronunciou sobre o caso, incluindo prazo para o sigilo.
O presidente da Comissão de
Educação, senador Marcelo
Castro (MDB-PI), questionou as
motivações do governo em decretar sigilo nos registros das visitas dos pastores ao Palácio do
Planalto.
"Por que decretar sigilo das
reuniões com os pastores? A
agenda do presidente é pública.
Por que esconder? Sinceramente, nos causa espécie. É algo absolutamente inusitado, surpreendente e inesperado. Mais
um gato gravíssimo acerca das
denúncias de irregularidades no
MEC/FNDE", escreveu nas redes sociais.

Ontem, ao responder a internauta que questionava por que
o presidente impõe sigilo em assuntos polêmicos de seu mandato, sem citar diretamente o
caso dos pastores, Bolsonaro
ironizou.
"Presidente, o senhor pode
me responder porque todos os
assuntos espinhosos/polêmicos
do seu mandato, você põe sigilo
de 100 anos? Existe algo para esconder?", questionou o internauta. "Em 100 anos saberá",
disse o presidente.
Os pastores Arilton Moura e
Gilmar Santos estão no centro
do escândalo do balcão de negócios do MEC. Os dois foram
apontados como operadores do
esquema, negociando com prefeitos a distribuição de recursos
do FNDE (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação), o que muitas vezes teria
ocorrido em troca de propina.
Prefeitos de algumas cidades
confirmaram os pedidos de propina e a intermediação em audiência na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado.
O caso ganhou novas proporções após a Folha divulgar áudio
no qual o então ministro Milton
Ribeiro afirma privilegiar os repasses para municípios indica-

dos pelo pastor Gilmar Santos, a
pedido de Jair Bolsonaro
"Foi um pedido especial que o
presidente da República fez para
mim sobre a questão do (pastor)
Gilmar", diz o ministro na conversa em que participaram prefeitos e os dois religiosos.
"Porque a minha prioridade é
atender primeiro os municípios
que mais precisam e, em segundo, atender a todos os que são
amigos do pastor Gilmar", diz o
ministro na conversa.
Milton Ribeiro também indica haver uma contrapartida à liberação de recursos da pasta.
"Então o apoio que a gente pede
não é segredo, isso pode ser
(inaudível) é apoio sobre construção das igrejas".
O ministro foi exonerado
uma semana após a divulgação
do áudio.
A oposição, no entanto, esteve perto de colher as assinaturas
para instalar uma CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) para
investigar as irregularidades nos
repasses. O governo contra-atacou, conseguindo retirar as assinaturas e conseguindo protocolar seu próprio requerimento de
CPI, para investigar as obras inacabadas, durante o governo PT,
principalmente.

INEP

Parecer libera repetir questões
no Enem, mas cobra explicações
PAULO ROBERTO NETTO E ANA
PAULA BIMBATTI/UOL/FOLHAPRESS
Parecer técnico produzido
pela Procuradoria Federal junto
ao Inep (Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais) liberou a repetição de
questões de edições anteriores
no Enem 2022, mas pediu ao órgão que 'reavaliasse' a proposta
ou explicasse os critérios usados
para a escolha das perguntas.

TECNOLOGIA

A possibilidade de questões
repetidas serem usadas neste
ano consta em minuta de edital
revelada pelo site UOL em março. O Inep disse que a medida
era necessária devido à escassez
do BNI (Banco Nacional de
Itens), que reúne as questões
aplicadas no Enem.
No parecer jurídico obtido
pelo UOL, a Procuradoria Federal diz que não há ilegalidades
no uso de questões repetidas,

mas recomenda que o Inep reavalie a opção ou, "caso outra solução não se mostre viável", deixe claro quais os critérios que
adotará para selecionar as perguntas.
"Parece-nos salutar que o
Inep avalie e envide os esforços
necessários no sentido de viabilizar, do ponto de vista técnico e
gerencial, de manutenção de
aplicação do exame com a totalidade de itens inéditos, com o

fim de preservar a qualidade da
própria política pública de avaliação", pontuou a Procuradoria
Federal junto ao Inep, no parecer. Mas o órgão não enxerga
ilegalidade na alternativa aventada pela administração de utilizar itens aplicados em exames
anteriores na edição 2022 e 2023
do Enem.
A reportagem entrou em contato com o Inep sobre o parecer
e aguarda manifestação.

DO BEM

Mulher cai com carro em represa e é
salva graças à localização de celular
Uma mulher que dirigia um
carro, na tarde de ontem, pela
Rodovia dos Imigrantes, em São
Bernardo do Campo (SP), caiu
com o veículo dentro da Represa
Billings e foi resgatada por policiais e bombeiros, após compartilhar a localização do seu aparelho celular.
De acordo com o Corpo de
Bombeiros de São Paulo, a ocorrência para socorrer a mulher
foi registrada às 12h16. O carro
dela seguia no sentido litoral da
pista e estava pouco antes de um

pedágio quando avançou metros por um canteiro e caiu na
represa.
Três viaturas foram enviadas
ao local e a mulher, que não teve identidade revelada, foi socorrida para o Hospital Central
de São Bernardo do Campo
sem ferimentos graves. Ela não
sabia nadar.
A tenente Beatriz Miscow informou à reportagem que a vítima ligou para a polícia pelo
número 190 em desespero após
se perder e cair com o veículo

na represa.
Segundo ela, a mulher não
sabia dizer onde estava e o atendente da ocorrência enviou uma
mensagem no WhatsApp pedindo que ela compartilhasse a localização para que pudesse enviar uma equipe ao local.
Um trecho da ligação divulgado pela TV Bandeirantes na
noite de hoje mostra o momento
em que o policial pede que a
mulher envie a localização para
ele. "Eu mandei [mensagem] no
celular para a senhora mandar a

localização para mim. Mande a
localização para mim, pelo celular. Eu mandei aí, ó, Polícia Militar", diz o PM. "Meu Deus do
céu, ele está afundando", responde a mulher, pedindo que os
policiais se apressassem.
O carro foi retirado da represa por uma equipe da concessionária que administra a via.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar de São
Paulo em busca de mais informações sobre a ocorrência e
aguarda retorno sobre o caso.

ALESP

Arthur do Val será cassado no plenário
da Assembleia, dizem líderes partidários
BRUNO B. SORAGGI/FOLHAPRESS
Líderes das bancadas partidárias da Assembleia Legislativa de
São Paulo avaliam que a maioria
dos deputados deve aprovar a
cassação de Arthur do Val
(União Brasil) quando o tema for
votado no plenário da Casa.
O Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar da Alesp aprovou
na terça-feira passada, por una-

nimidade, o relatório do deputado delegado Olim (PP) que
propõe a perda do mandato de
Arthur por quebra de decoro
parlamentar.
Ainda não há previsão de a
matéria ser votada no plenário
da Casa. A presidente do conselho, Maria Lúcia Amary (PSDB),
diz acreditar que isso deve ocorrer em até 15 dias. Só depois de
aprovada por maioria simples

(pelo menos 48 votos do total de
94 deputados) é que Arthur perde o mandato.
"Não vai ser 48 a 0. Acho que
vai ter uns 60 ou 70 votos (a favor
da cassação)", projeta Olim.
"Depende do dia em que o presidente (da Assembleia, Carlão
Pignatari (PSDB)) colocar em
pauta", segue ele, referindo-se
aos dias em que a Casa tem mais
quórum -como às terças, que

têm colégio de líderes. "Ele [Arthur] é um cara que arrumou
muitos inimigos. Agora está recebendo o retorno."
A deputada Analice Fernandes, líder do PSDB na Assembleia paulista, avalia que "existe
grande possibilidade de que a
maioria [dos deputados] siga a
recomendação da comissão de
ética". Ela própria votará pela
cassação.
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Direção do PT aprova
indicação de Alckmin
para vice de Lula
WILSON DIAS/ABRASIL

CATIA SEABRA E VICTORIA
AZEVEDO/FOLHAPRESS
O diretório nacional do PT
(Partido dos Trabalhadores)
aprovou ontem a indicação do
nome do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) (foto) para compor a chapa de Lula como vice-presidente. Foram 68
votos a favor e 16 contra.
Agora, o tema será levado
ao encontro nacional do partido, que será realizado nos dias
4 e 5 de junho. A larga vantagem dos votos no diretório é
um indicativo do que poderá
acontecer no encontro, uma
vez que sua composição reflete a correlação de forças dentro do PT.
Texto aprovado pelo diretório, que indica a aprovação da
aliança e da composição da
chapa, diz que o PT deve buscar ampliar o apoio ao ex-presidente Lula "em outros setores
políticos e sociais do campo
democrático" para derrotar o
presidente Jair Bolsonaro (PL),
num processo eleitoral "que já
se revela o mais duro desde a
redemocratização do país".
"A eleição presidencial deste ano colocará em disputa
dois projetos muito claros: o
da democracia e o do fascismo", diz o texto.
A resolução também afirma
que a candidatura de Lula é a
que tem "reais possibilidades
de aglutinar a maioria da sociedade".
O documento diz ainda que
a coligação nacional com o
PSB é um "importante passo
na direção almejada". "Confirmará nossa disposição de, no
governo, implementar um
programa de reconstrução e
transformação do Brasil, ampliando nossa base social."
Secretário de Relações Internacionais do PT, Romênio
Pereira foi um dos que encaminharam voto em favor do
nome de Alckmin. "Foi uma
decisão de grande importância. A margem de vantagem favorece a construção de alian-

ças com setores importantes
da sociedade. Mostra que o PT
está maduro para isso."
Dos 16 votos contrários, 13
eram a favor da coligação nacional com o PSB, mas contrários à indicação do nome do
vice neste momento -e 3 contrários à coligação e ao nome
de Alckmin.
Maiores tendências de esquerda dentro do partido, a
Democracia Socialista e a Articulação de Esquerda, se uniram no encontro em oposição
ao nome de Alckmin.
Texto apresentado pela DS
afirma ser um duplo erro separar a luta contra Bolsonaro
de um programa e de uma estratégia de campanha que visem superar o neoliberalismo.
Em alusão ao discurso de
Alckmin no ato de filiação ao
PSB, o documento da DS afirma ainda que o ex-tucano relembrou sua presença na luta
pela redemocratização e agora
na luta pela reconstrução.
Mas diz que, "num lapso
temporal extraordinário, não
menciona justamente os anos
de governos neoliberais no Brasil onde ele foi um dos expoentes e, tão pouco, os anos recentes de apoio ao golpe de 2016".
"Não se tem notícia de nenhuma autocrítica de Geraldo
Alckmin em relação ao ideário
neoliberal ou ao golpe que
abriu a portas para Bolsonaro", diz o texto, que acabou endossado pela Articulação de
Esquerda.
"Esperamos que o encontro
nacional seja capaz de escolher uma candidatura a vicepresidência que contribua para realizar o potencial democrático e anti-neoliberal desta
campanha histórica que deve
levar novamente o presidente
Lula a governar o Brasil", continua o documento.
Um dos principais integrantes contra a participação
de Alckmin na chapa, o deputado federal Rui Falcão (PTSP) foi um dos votos contrários na reunião do diretório.

Quinta-feira, 14 de abril de 2022
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Nota
EXPECTATIVA DE VIDA NOS ESTADOS
UNIDOS CAI QUASE 2 ANOS EM 2020
A expectativa de vida nos Estados Unidos caiu quase dois anos em
2020, para cerca de 77 anos de idade, em meio à pandemia de
Covid-19, a maior queda em comparação com os outros 21 países
de alta renda, de acordo com um estudo global. Os norteamericanos têm hoje expectativa de vida de 76,99 anos, e não
mais 78,86 anos, registrada em 2019, de acordo com a pesquisa,
que avaliou as contagens nacionais de mortes e de população em
2019 e 2020 para calcular a razão de taxas de mortalidade. A
queda de 1,87 anos na expectativa de vida no ano de 2020 foi
bem mais alta do que a média de redução, que foi de 0,58 ano
em 21 outros países, entre eles Canadá, França, Alemanha,
Dinamarca e Coreia do Sul. Nenhum país experimentou uma queda
tão brusca quanto a dos Estados Unidos, de acordo com o estudo.
Os números de mortalidade por Covid-19 nos EUA e de mortes em
excesso estiveram entre os mais altos do planeta.
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Direito &

reconhecimento pela Receita Federal do direito à isenção do Imposto de Renda Pessoa
Física sobre o ganho de capital na alienação de
imóvel residencial na quitação de financiamento
de imóvel já adquirido é muito significativo para
dezenas de milhares de contribuintes.
Desde o ano de 2005, a lei 11.196 prevê que é
isento do imposto de renda o ganho auferido por
pessoa física residente no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo
de 180 dias contado da celebração do contrato,
aplique o produto da venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no Brasil.
A norma não exige que a compra de novo imóvel seja feita em data posterior à venda, mas que
o produto da venda seja aplicado na aquisição
no prazo determinado. Ou seja, em tese, o produto da venda poderia ser utilizado para quitação de financiamento imobiliário de imóvel já
possuído pelo vendedor do imóvel.
No entanto, na regulamentação da lei, ainda
no ano de 2005, a Receita Federal, através da Instrução Normativa RFB 599, estabeleceu que a
isenção não se aplicaria à hipótese de venda de
imóvel residencial com o objetivo de quitar, total
ou parcialmente, débito remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de imóvel residencial já possuído pelo alienante.
Mas, instrução normativa não é lei, apenas
tem caráter interpretativo, podendo ser discutido a legalidade de restrição não imposta na lei.
Por isso, tal situação levou diversos contribuintes a buscarem o judiciário que garantiu em diversas decisões a isenção de ganho de capital decorrente de alienação de imóvel, quando o produto da venda é aplicado na aquisição de outro,
abrange a hipótese de financiamento anterior.
Em 2018, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou que é isento de
Imposto de Renda o ganho de capital resultante
da venda de imóvel residencial utilizado para
quitar, total ou parcialmente, o financiamento
de outro imóvel residencial em nosso país.
Segundo o processo, um casal vendeu a casa
onde vivia em março de 2015 e, no mesmo mês,
usou parte do dinheiro obtido para quitar dívida
habitacional com a Caixa Econômica Federal.
Entendendo fazer jus à isenção prevista em lei, o
casal recolheu o IR incidente sobre o ganho de
capital relativo à venda de imóvel apenas sobre os
valores não usados para quitar o financiamento.
Perdendo diversos processos no mesmo sentido, a Receita Federal passou a admitir formalmente o que já estava na lei e, recentemente, alterou a regulamentação, passando a considerar
que a isenção se aplica inclusive à hipótese de
venda de imóvel residencial com o objetivo de
quitar, total ou parcialmente, débito remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de
imóvel residencial já possuído pelo alienante.
Com isso resolvido, agora, outra situação se
apresenta.
Se algum contribuinte pagou o imposto de
renda sobre o ganho de capital correspondente a
valores da venda utilizados para quitar financiamento imobiliário nos últimos cinco anos, tem
direito a pedir a restituição do imposto indevidamente pago para a Receita Federal.
A Receita Federal não criou nenhuma norma,
apenas reconheceu formalmente algo que já estava definido formalmente como deve ser cuidado.
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s Estados Unidos
aprovaram ontem
um pacote de US$
800 milhões (ou R$ 3,7 bilhões,
na cotação atual) em nova ajuda
militar à Ucrânia, que inclui armas e helicópteros, para reforçar a defesa contra uma ofensiva
de tropas da Rússia intensificada na região leste do país.
Mais cedo, Biden já havia ligado para o presidente ucraniano,
Volodymyr Zelensky, para atualizá-lo sobre o "apoio contínuo
dos Estados Unidos" ao seu país.
No Twitter, por sua vez, Zelesnky disse que ambos "falaram sobre um novo plano de ajuda militar e potencialmente econômica", mas também sobre os "crimes de guerra" cometidos em
seu país e as sanções tomadas
pelo Ocidente contra a Rússia.
Até agora, os Estados Unidos
forneceram à Ucrânia a maior
parte da ajuda militar internacional recebida por Kiev -o
montante total do auxílio concedido ultrapassa os US$ 2,4 bilhões, segundo levantamento da
agência de notícias AFP.
De acordo com uma lista publicada na semana passada pela
Casa Branca, os Estados Unidos
forneceram ou prometeram à
Ucrânia 1.400 sistemas antiaéreos Stinger, 5.000 mísseis anti-

tanque Javelin, 7.000 outras armas antitanque, centenas de
drones kamikaze Switchblade,
7.000 fuzis de assalto, 50 milhões de balas e munições,
45.000 lotes de coletes e capacetes à prova de balas, foguetes
guiados a laser, drones Puma,
radares antiartilharia e antidrones, veículos blindados leves,
sistemas de comunicação segura e proteção antiminas.

FINLÂNDIA E SUÉCIA
A Guerra da Ucrânia tem como um de seus desdobramentos
diplomáticos diretos a pressão
para que Finlândia e Suécia,
países próximos geograficamente da Rússia e até aqui marcados pelo não alinhamento militar, ingressem na Otan (aliança
militar ocidental).
As primeiras-ministras finlandesa, Sanna Marin, e sueca,
Magdalena Andersson, se encontraram ontem, e a conversa
teve a aliança militar como pauta. Após o encontro, Marin disse
que a decisão da Finlândia sobre aderir ou não deve ser tomada nas próximas semanas.
O governo do país concluiu
ontem um relatório atualizando
a política de segurança externa
do país, a ser apresentado agora
para o Parlamento. Juntar-se ou

não à Otan é a questão-chave, e
a diplomacia do país já defendeu a adesão publicamente.
A repórteres, Marin disse que
é preciso "estar preparado para
todos os tipos de ações da Rússia". "A diferença entre ser parceiro estratégico e ser membro
da Otan é muito clara", disse ela,
referindo-se ao artigo 5º do tratado que conforma a aliança liderada pelos EUA.
O dispositivo estabelece o
princípio da defesa coletiva, que
garante proteção militar mútua a
qualquer país-membro do bloco.
Em linha semelhante, mas
em tom mais neutro, Magdalena Andersson, da Suécia, disse
que há prós e contras em se tornar membro da Otan -a principal vantagem seria justamente
o artigo 5º.
Fontes dos sociais-democratas suecas, ala à qual pertence a
primeira-ministra, ouvidas pelo
jornal local SvD disseram que o
partido decidiu apoiar a adesão à
Otan e que Andersson defenderá
que o país se junte à aliança em
junho, mês em que ocorrerá uma
reunião dos países-membros.
Moscou já cobrou publicamente que os dois países não se
unam à Otan, alegando que a
ação traria ainda mais confrontos para a região.

EUA

Polícia prende suspeito de
abrir fogo no metrô de NY
A polícia prendeu o homem
suspeito de detonar bombas de
fumaça e disparar uma arma de
fogo que deixou 10 passageiros
baleados em um vagão lotado
do metrô de Nova York, informou a emissora de televisão
NBC New York, citando quatro
fontes policiais com conhecimento direto do caso.

Policiais e agentes de segurança federais e estaduais estavam
em uma caçada a Frank James,
identificado como o suspeito do
ataque ocorrido na manhã de terça-feira passada. Além dos baleados, outras 13 pessoas ficaram feridas durante o pânico para fugir
do vagão cheio de fumaça.
James, de 62 anos, disparou

uma arma semiautomática que
mais tarde foi recuperada no local do crime junto com três pentes de munição, um machado,
alguns fogos de artifício e um recipiente com gasolina, disse a
polícia.
James foi preso no East Village, em Manhattan, informou a
NBC New York.

CATÁSTROFE

Chuvas na África do Sul
deixam mais de 250 mortos
Chuvas intensas que devastaram parte da costa leste da África do Sul nesta semana já deixaram ao menos 259 mortos, segundo números até o começo da
tarde de ontem.
Essas foram as chuvas mais
fortes em mais de 60 anos no
país, que deixaram paisagens
destruídas, com desmoronamento de pontes, deslizamentos
de terra e estradas submersas ao
redor da cidade portuária de
Durban, epicentro da catástrofe,
na província de Kwazulu-Natal.
Dezenas de pessoas estão desaparecidas, e os socorristas falam em cenário de "pesadelo".
"Nossos necrotérios estão sob
pressão", disse Nomagugu Simelane-Zulu, representante do
departamento de saúde da província.
A polícia nacional enviou
mais 300 oficiais para a região,
enquanto a Força Aérea enviou
aviões para ajudar nas operações de resgate. Trombasd'água inundaram as ruas, onde
apenas os topos dos semáforos
eram visíveis. As torrentes também destruíram uma série de
pontes, carros e casas. Mais de
2.000 casas e 4.000 moradias informais, como barracões, foram
danificadas.
As chuvas obrigaram o porto,
o mais importante da África
subsaariana, a interromper suas
operações, já que a principal es-

trada de acesso sofreu graves
danos. Contêineres foram arrastados e formaram montanhas de
metal e sucata. Além disso, um
caminhão-tanque foi avistado
boiando no mar após ser arrastado para fora da estrada. Deslizamentos de terra forçaram
também a suspensão dos serviços ferroviários em toda a província.
O governo da província disse
que a catástrofe "causou um
caos incalculável e causou
grandes danos a vidas e infraestrutura".
A Igreja Metodista Unida no
município de Clermont foi reduzida a escombros. Quatro crianças de uma família do bairro foram mortas quando um muro
desabou sobre elas. Outras casas pendiam precariamente da
encosta.
"Vemos como essas tragédias
atingem outros países, como
Moçambique ou Zimbábue,
mas agora somos nós os afetados", disse o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que
encontrou famílias perto das
ruínas da igreja.
Em Moçambique, ao norte da
África do Sul, uma inundação no
último mês deixou mais de 50
mortos. A costa sudeste da África está na linha de frente dos sistemas climáticos marítimos que
tem causado desastres naturais
na região. Os países vizinhos da
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África do Sul sofrem com tempestades tropicais quase todos
os anos, mas os sul-africanos,
em geral, enfrentam menos problemas do tipo.
Em abril de 2019, porém,
inundações deixaram cerca de
70 mortos na África do Sul.
"Sabemos que a mudança climática está piorando, passamos
de tempestades extremas em
2017 para o que deveriam ser
inundações recordes em 2019,
mas 2022 claramente supera isso", disse Mary Galvin, professora de estudos de desenvolvimento da Universidade de Joanesburgo.
Partes do estado de KwaZulu-Natal receberam 450 milímetros de chuva em 48 horas, segundo o serviço meteorológico,
quase metade dos 1.000 mm de
chuva previstos para o ano inteiro em Durban. Nesta quarta,
ainda chove em partes da província, mas a previsão é de que o
tempo melhore.
As escolas em áreas não afetadas pelas enchentes reabriram
na quarta-feira, mas com menos
alunos em sala. Um professor de
uma escola primária no subúrbio de Inanda, em Durban, disse
que apenas dois dos 48 alunos
compareceram às aulas.
Durban é a mesma cidade
onde protestos em massa e revoltas em julho de 2021 deixaram mais de 350 mortos.

PM que matou
estudante paga
R$ 10 mil de
fiança e é solto
ALFREDO
HENRIQUE/FOLHAPRESS
O policial militar investigado por matar uma pessoa e
ferir outras duas após reagir a
uma tentativa de assalto foi
solto após pagar uma fiança
de R$ 10 mil, segundo informado pela Secretaria Estadual da Segurança Pública
ontem.
O caso ocorreu na noite da
segunda-feira passada. Um
tenente do 14º Batalhão da
PM, do interior paulista, estava em sua moto, fora de serviço, e foi abordado por um
suspeito de 19 anos. O jovem
se aproximou com uma arma
de brinquedo.
O policial reagiu e atirou
três vezes. Um dos disparos
atingiu a estudante Ingrig
Reis Santos, que passava pelo local para levar uma chave
até o comércio do pai, a cerca de 30 metros de distância.
Ela morreu antes que socorristas chegassem à rua Vitória, onde houve a tentativa
de roubo.
Além da estudante, uma
vendedora também foi ferida, no abdômen, mas sem
gravidade. Ela teve alta no
mesmo dia do crime.
Já o suspeito que abordou o PM foi baleado na região das nádegas. Mesmo
assim, conseguiu fugir correndo, mas foi localizado na
Santa Casa de Misericórdia,
onde ainda permanece sob
escolta policial, acrescentou a SSP.
Desde terça-feira, a reportagem tenta contato com a
defesa do policial, mas, até o
momento, não localizou nenhum advogado.
O corpo de Ingrid foi velado na manhã de ontem no
cemitério da Vila Formosa,
na zona leste, onde ela também foi sepultada.
O oficial da PM, lotado na
região de Registro (a 188 km
da capital), foi indiciado por
homicídio culposo, ou seja,
sem intenção.
A vendedora ferida afirmou à reportagem, na terça,
que estava acompanhada do
namorado quando passou
pelo local.
Segundo a mulher, o policial estava aparentemente
transtornado e teria apontado a arma na direção dela
após os disparos. A PM foi
questionada sobre esse comportamento, mas não se manifestou.
O policial não teria mencionado o fato de ter ferido
as duas vítimas quando
acionou o 190. Quando isso
lhe foi questionado, no
DHPP, ele se negou a falar e
também não assinou o interrogatório. "Do mesmo
modo, o indiciado não demonstrou qualquer tipo de
remorso ou arrependimento", diz trecho de documento do departamento de homicídios.
Ingrid foi ferida perto do
comércio do pai, uma lanchonete que fica na avenida
Rio Branco. O local amanheceu na terça-feira com as
portas fechadas e cartazes
com a palavra luto.
O comerciante Gil Cristiano, 35, afirmou, logo após
o sepultamento da sobrinha, nesta quarta, que a família está ciente da soltura
do policial. "A gente vai ainda conversar entre si sobre
isso. Agora não é o momento de pensar nisso", afirmou.
Ingrid era a filha do meio e
fazia curso técnico de administração na Etec (Escola
Técnica Estadual), na Santa
Ifigênia, também no centro.
A SSP afirmou que o caso
segue sob investigação do 3º
DP (Campos Elíseos) e do
Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa.
A PM acompanha os desdobramentos da investigação.

