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Consumo das famílias cresce 2,26%
O consumo nos lares brasileiros teve uma alta de 2,26% no primeiro bimestre deste ano em comparação com o mesmo período de
2021. A informação é da Associação Brasileira de Supermercados
(Abras), que considera o aumento dentro do estimado pelo setor para 2022, que pode chegar a crescer 2,8% no ano. O resultado, ainda
que moderado, foi registrado sob os efeitos da inflação e o crescimento dos custos da cesta básica de R$ 709,63 em janeiro para R$

NADA

Governo
prevê salário
mínimo sem
ganho real

BIMESTRE

MUDA

Novo presidente da Petrobras
deve manter política de preços

O governo prevê que o salário
mínimo vá subir para R$ 1.294
em 2023, uma elevação de 6,7%
em relação a 2022. Se o valor for
confirmado, esse será o quarto
ano seguido sem aumento real.
Os números estão no PLDO
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2023, enviado
quinta-feira ao Congresso. O valor cobre apenas o INPC (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor), voltado à inflação sentida pelos brasileiros de menor
renda. A projeção do governo é
que o índice termine 2022 em
6,7%. "Está sendo considerado,
para fins de projeção das despesas, apenas o arcabouço legal
atualmente vigente, como, por
exemplo, o preceito constitucional de manutenção do poder
aquisitivo do salário mínimo",
afirma o texto do PLDO.PÁGINA 2

CARA

VALTER CAMPANATO/ABRASIL

Em sua cerimônia de posse, o novo presidente da Petrobras, José Mauro Coelho (foto), defendeu nesta quinta-feira como "necessária" para o país a prática de preços de
mercado de combustíveis, alvo de críticas
na oposição e no próprio governo. Em reunião nesta quinta-feira, o conselho de administração da empresa aprovou a nomeação
de Coelho à presidência da estatal, para
substituir o general Joaquim Silva e Luna,
demitido pelo presidente Jair Bolsonaro
(PL) após o mega-aumento nos preços dos
combustíveis, em março. "A prática de preços de mercado é condição necessária para
criação de um ambiente de negócios competitivos, para a atração de investimentos,
para ampliação da infraestrutura do país e
para a garantia do abastecimento", afirmou.
Coelho argumentou que essa prática melhora a competição pelo mercado, "com benefício para o consumidor". O discurso reforça declarações já dadas pelo executivo
quando era integrante do governo. PÁGINA 2
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Mourão apoia
compra de
Viagra para
Forças Armadas
O vice-presidente da República Hamilton Mourão (Republicanos) minimizou a autorização de compra de 35 mil
comprimidos de sildenafila,
nome genérico do Viagra, pelas Forças Armadas. O remédio
é usado tipicamente para tratar disfunção erétil. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, ele disse que a repercussão
do caso é "coisa de tabloide
sensacionalista" e que a aquisição abasteceria as farmácias
da Arma. "Nós temos farmácias. A farmácia vende medicamentos. E o medicamento é
comprado com recursos do
fundo. Então, tem o velhinho
aqui (aponta para si próprio).
Eu não posso usar o meu Viagra, pô? PÁGINA 13

719,06 em fevereiro. Produtos como feijão, ovo, cebola e batata tiveram aumento expressivo dos preços. Somente a batata atingiu alta
de 23,49%. Segundo Marcio Milan, vice-presidente Institucional da
Abras, a manutenção do nível de consumo das famílias brasileiras
em meio a esse cenário pode ser explicada por programas de transferência de renda como o Auxílio Brasil, sancionado em dezembro
do ano passado. PÁGINA 2

REINO UNIDO

A ESCONDER

Governo coloca sob sigilo visita de
filhos de Bolsonaro ao Planalto
FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM/ABRASIL

so com base na LGPD (Lei Geral de Proteção de
Dados). Por outro lado, dizia que elas não eram sigilosas -apenas não poderiam ser publicizadas pelo gabinete por questões de segurança. O entendimento da CGU, a quem se recorria quando o GSI
negava as informações, era diferente. PÁGINA 13

O GSI (Gabinete de Segurança Institucional),
comandado pelo general Augusto Heleno (foto),
colocou sob sigilo as informações de visitas dos filhos do presidente Jair Bolsonaro no Palácio do
Planalto. Ao longo do ano passado, o órgão relutava em divulgar as informações e dificultava o aces-

Boris Johnson
quer mandar
imigrante
para Ruanda
O primeiro-ministro do Reino
Unido, Boris Johnson, anunciou
nesta quinta-feira uma das políticas de imigração mais controversas de seu mandato até aqui.
O governo vai enviar imigrantes
que entram no país de forma ilegal para buscar asilo em Ruanda, país a 7.000 quilômetros de
distância no centro do continente africano que tem o 160º
pior índice de desenvolvimento
humano do mundo. A justificativa oficial é dificultar a vida de
organizações criminosas que
praticam tráfico humano. Na
prática, porém, a medida é um
aceno ao eleitorado do Partido
Conservador, que se opõe a políticas de imigração e que o elegeu para levar a cabo o processo
do Brexit, em 2016. PÁGINA 14
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Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(16/3)
Poupança 3
(15/4)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
1,74% (mar.)
R$ 3,7053 IPCA
1,62% (mar.)
CDI
11,75% 0,44
até o dia 14/abr
OURO
0,56% BM&F/grama
R$ 291,00
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,0836
Venda: 5,0842

EURO turismo
Compra: 5,1035
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 4,7152
DÓLAR comercial
Compra: 4,6962
DÓLAR turismo
Compra: 4,6886

Venda: 5,2835
Venda: 4,7158
Venda: 4,6968
Venda: 4,8686
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Economia
ABRAS

MERCADOS

Dólar sobe para
R$ 4,69, mas fecha
semana em baixa
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL
Num dia de poucos negócios por causa do feriado de
Semana Santa, o dólar fechou
com leve alta, mas manteve-se
abaixo de R$ 4,70 e encerrou a
semana em queda. Após subir
na quarta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa)
voltou a cair no seguinte e
acumulou perda pela segunda
semana seguida.
O dólar comercial fechou
quinta-feira vendido a R$
4,696, com alta de apenas
0,16%. O mercado de câmbio
iniciou o dia sob tensão, com
a moeda chegando a subir para R$ 4,74 por volta as 11h. O
movimento de alta, no entanto, desacelerou nas horas seguintes, e a cotação operou
perto da estabilidade durante
toda a tarde.
Com o desempenho desta
quinta, a moeda norte-americana fechou a semana com
queda de 0,27%. A divisa acumula baixa de 1,36% em abril e
de 15,78% em 2022. A perspec-

tiva de que o Banco Central
brasileiro promova uma alta
adicional na taxa Selic em junho segurou a alta do dólar.
O mercado de ações teve
um dia mais tenso. O Índice
Bovespa (Ibovespa), fechou
aos 116.182 pontos, com queda de 0,51%. No pior momento
do dia, por volta das 14h, o indicador chegou a cair 0,99%,
mas recuperou-se um pouco
perto do fim da sessão.
O Ibovespa fechou a semana com perda de 1,81%, com a
segunda queda semanal consecutiva. Nesta semana, encurtada por causa do feriado, a
Bolsa de Valores subiu apenas
na quarta-feira. O mercado de
ações foi afetado pela queda
das ações nos Estados Unidos,
à medida que o rendimento
dos títulos do Tesouro norteamericano sobe, com a perspectiva de que o Federal Reserve (Banco Central dos Estados Unidos) aumente os juros
além do previsto para segurar
a inflação, que está no maior
nível em 40 anos.

ARROCHO

Governo prevê salário
mínimo sem ganho real
o
pelo 4 ano seguido
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS
O governo prevê que o salário mínimo vá subir para R$
1.294 em 2023, uma elevação
de 6,7% em relação a 2022. Se o
valor for confirmado, esse será
o quarto ano seguido sem aumento real.
Os números estão no PLDO
(Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias) de 2023, enviado quinta-feira ao Congresso.
O valor cobre apenas o INPC (Índice Nacional de Preços
ao Consumidor), voltado à inflação sentida pelos brasileiros
de menor renda. A projeção do
governo é que o índice termine
2022 em 6,7%.
"Está sendo considerado,
para fins de projeção das despesas, apenas o arcabouço legal atualmente vigente, como,
por exemplo, o preceito constitucional de manutenção do
poder aquisitivo do salário
mínimo", afirma o texto do
PLDO.
Apesar da previsão, o governo tem até dezembro para definir qual será de fato o salário
mínimo aplicado para 2023.
No ano passado, a definição foi
feita por meio de uma MP (Medida Provisória) em 31 de dezembro.
Até 2019, a regra para o salário mínimo previa a correção
pela inflação do ano anterior
mais o aumento real do PIB de
dois anos antes (caso este último seja positivo) –o que, na
maior parte do período, proporcionou reajustes reais aos
trabalhadores. A regra foi instituída em 2011, no governo de
Dilma Rousseff (PT).
A partir de 2020, já durante
o governo de Jair Bolsonaro
(PL), só houve aumento do salário mínimo pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Isso significa que,
desde então, o salário mínimo
não teve nenhum ganho real.

São demandados R$ 364,8
milhões (de acordo com as
contas para o Orçamento de
2022) em despesas federais para cada R$ 1 adicional no salário mínimo, que é referência
para o pagamento de aposentadorias, benefícios assistenciais e seguro-desemprego.
Mesmo sem um reajuste
real no mínimo, as contas públicas devem ter mais um ano
no vermelho. O Executivo
propôs no PLDO uma meta
fiscal que autoriza um déficit
de R$ 66 bilhões em 2023 para
o governo central (Tesouro
Nacional, Previdência e Banco Central), conforme antecipou a Folha.
O cenário traçado mostra
que as contas permanecerão no
negativo em 2024 e só voltarão
ao azul em 2025. Com isso, o
Brasil vai acumular 11 anos de
sucessivos rombos nas contas.
Ainda durante a transição
de governo, em 2018, o ministro Paulo Guedes (Economia)
chegou a dizer que era "factível" zerar o déficit no primeiro
ano da gestão Bolsonaro. O objetivo não foi alcançado nem
antes e nem depois da pandemia de Covid-19, que demandou centenas de bilhões em
recursos públicos.
Para os estados e municípios, foi proposto um rombo
menor -de apenas R$ 100 milhões. Para as estatais federais,
a meta sugerida é de R$ 3 bilhões negativos. No total, caso
os números sejam aprovados,
as contas públicas consolidadas poderão ter déficit de até
R$ 69,01 bilhões.
O endividamento deve ficar
estável em 2023. Atualmente, o
patamar da dívida bruta consolidada representa 79,6% do
PIB (Produto Interno Bruto). É
previsto o mesmo valor para
2023. Para 2024 e 2025, no entanto, os valores subiriam para
80,29%.

Consumo das famílias cresce
2,26% no primeiro bimestre
O

consumo nos lares
brasileiros teve uma
alta de 2,26% no primeiro bimestre deste ano em
comparação com o mesmo período de 2021. A informação é da
Associação Brasileira de Supermercados (Abras), que considera o aumento dentro do estimado pelo setor para 2022, que pode chegar a crescer 2,8% no ano.
O resultado, ainda que moderado, foi registrado sob os
efeitos da inflação e o cresci-

NADA

mento dos custos da cesta básica de R$ 709,63 em janeiro para
R$ 719,06 em fevereiro.
Produtos como feijão, ovo,
cebola e batata tiveram aumento expressivo dos preços. Somente a batata atingiu alta de
23,49%. Já em março, o índice da
inflação teve a maior alta dos últimos 28 anos para o mês, um
nível que não era visto desde antes da implantação do real.
Segundo Marcio Milan, vicepresidente Institucional da

Abras, a manutenção do nível de
consumo das famílias brasileiras em meio a esse cenário pode
ser explicada por programas de
transferência de renda como o
Auxílio Brasil, sancionado em
dezembro do ano passado.
"O cenário no primeiro bimestre do ano passado era instável. Desde fevereiro, o pagamento é certo para ao menos 18
milhões de famílias, e esse dinheiro em mão traz certa segurança para o consumidor", ar-

gumenta.
Nos próximos meses, outro
estímulo que pode ajudar a
manter o consumo nos lares,
prevê a Abras, é o Saque Extraordinário do FGTS (Fundo de
Garantia).
Entre abril e junho, cerca de
R$ 30 bilhões deverão ser liberados para 42 milhões de brasileiros que têm recursos no FGTS,
de acordo com o Ministério da
Economia. O valor a ser sacado
pode chegar a R$ 1 mil.

MUDA

Novo presidente da Petrobras
defende política de preços
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS
Em sua cerimônia de posse, o
novo presidente da Petrobras,
José Mauro Coelho, defendeu
nesta quinta-feira como "necessária" para o país a prática de
preços de mercado de combustíveis, alvo de críticas na oposição e no próprio governo.
Em reunião nesta quinta-feira, o conselho de administração
da empresa aprovou a nomeação
de Coelho à presidência da estatal, para substituir o general Joaquim Silva e Luna, demitido pelo
presidente Jair Bolsonaro (PL)
após o mega-aumento nos preços dos combustíveis, em março.
"A prática de preços de mercado é condição necessária para
criação de um ambiente de negócios competitivos, para a atra-

ção de investimentos, para ampliação da infraestrutura do país
e para a garantia do abastecimento", afirmou.
Coelho argumentou que essa
prática melhora a competição
pelo mercado, "com benefício
para o consumidor". O discurso
reforça declarações já dadas pelo executivo quando era integrante do governo.
"É importante ressaltar que,
embora sejamos autossuficientes e exportadores de petróleo,
somos importadores de vários
combustíveis, o que impõe aos
agentes de mercado e ao governo federal grandes desafios para
a garantia ao abastecimento",
afirmou.
Em seu discurso, ele deu um
tom de continuidade em relação
à estratégia adotada pela com-

panhia nos últimos anos, defendendo a venda de ativos em refino e gás natural e o foco dos investimentos na exploração e
produção do pré-sal.
Disse, porém, que a empresa
precisa melhorar sua comunicação externa. "Muitas vezes, não
conseguimos ter uma comunicação que chegue de forma palatável ao povo brasileiro."
Na quarta-feira passada, ele
havia sido aprovado para integrar o conselho de administração
da companhia, em reunião confusa que durou quase dez horas e
terminou com uma manobra do
governo para adiar a votação de
reforma no estatuto que aumentaria a blindagem da empresa
contra interferência política.
Ex-secretário de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

do MME (Ministério de Minas e
Energia), o novo presidente da
Petrobras terá o desafio de equilibrar as pressões contra a política de preços dos combustíveis e
as regras de governança da
companhia.
Seu antecessor foi demitido
após permitir o repasse dessa alta aos preços internos, autorizando aumentos de 24,9% no
preço do diesel, 18,8% no preço
da gasolina e 16,1% no preço do
gás de cozinha na segunda semana de março.
Com o repasse dos mega-aumentos às bombas, os preços finais dos três produtos atingiram
valores recordes desde que a
ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis)
começou sua pesquisa semanal
nos postos, em 2004.

SERVIDORES

Delegados da PF criticam governo
Bolsonaro após reajuste de 5%
A ADPF (Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal) reagiu à notícia sobre o
reajuste salarial abaixo do esperado proposto pelo governo e
manifestou sua "indignação" e
"quebra desleal de compromisso", em nota publicada na manhã desta quinta-feira.
O presidente Jair Bolsonaro
(PL) aprovou um reajuste de 5%
para todos os servidores públicos federais a partir de julho. O
custo para oferecer esse aumento para todo o funcionalismo será de R$ 6,3 bilhões em 2022 ano em que Bolsonaro tenta a
reeleição. Apesar da decisão, representantes de sindicatos e associações afirmam que o porcentual não repõe as perdas inflacionárias nos últimos anos.
"A ADPF (Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal) manifesta sua total indig-

nação e repúdio à notícia de que
o Governo Federal não cumprirá com o compromisso firmado
pelo presidente da República de
promover a reestruturação das
forças policiais da União", diz a
associação, em comunicado.
"Se a informação se confirmar, haverá uma quebra desleal
do compromisso que será sentida ainda mais depois das diversas perdas sofridas pelos policiais federais durante este governo, que sempre teve entre
suas bandeiras a segurança pública", acrescenta.
A reportagem também entrou em contato com a Secom
(Secretaria de Comunicação) da
Presidência, mas ainda não havia obtido retorno.
Antes de bater o martelo, Bolsonaro se reuniu na tarde de
quarta, no Palácio do Planalto,
com o ministro da Economia,

Paulo Guedes. A equipe econômica sugeriu que o dinheiro para compensar o reajuste aos servidores venha de cortes em
emendas de parlamentares chamadas de bancada (RP2), destinadas a vários ministérios, cujo
pagamento não é obrigatório e
são mais fáceis politicamente de
"enxugar" do que as RP9, vinculadas ao orçamento secreto.
O governo corre contra o
tempo para anunciar o reajuste
do funcionalismo e conseguir
colocá-lo em prática na folha
de pagamento de julho, porque
a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) impede aumentos de
salário a menos de 180 dias do
fim de um mandato presidencial. Como o aumento linear de
5% seria abaixo da inflação,
não haveria impedimentos de
fazê-lo do ponto de vista da lei
eleitoral.

EFEITO CASCATA
Aprovado no final do ano
passado pelo Congresso, o Orçamento deste ano incluiu na
versão final uma reserva de recursos de R$ 2 bilhões para aumento aos servidores.
Apesar de a verba não ser carimbada a nenhuma categoria
em específico, Bolsonaro sempre deixou evidente que o valor
seria destinado a reajuste para
policiais federais, rodoviários federais e agentes penitenciários.
A seletividade gerou um efeito cascata em outras categorias,
que também reivindicam correção de seus salários. Uma
greve geral de funcionários não
é descartada. Diante desta possibilidade, o presidente afirmou que, "se não tiver clima"
para aumento aos policiais, a
categoria terá que esperar até o
ano que vem.

Nota
MONTADORAS FIZERAM 15 RECALLS NO
PRIMEIRO TRIMESTRE, DIZ LEVANTAMENTO
No primeiro trimestre deste ano, as montadoras de veículos
emitiram 15 convocações de recalls, mostra levantamento do
aplicativo Papa Recall, que emite alertas aos donos de automóveis
quando há necessidade de agendar a substituição de uma peça ou
componente. Segundo o monitoramento da empresa, os 15 recalls
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anunciados entre os meses de janeiro e março representam uma
queda de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Em
2022, dez montadoras precisaram convocar seus clientes para
correções em falhas consideradas perigosas. Os recalls do primeiro
trimestre foram usados, segundo o levantamento do Papa Recall,
principalmente para a substituição de airbags, mas também
incluíram erros sistemas de combustíveis, de baterias de alta
voltagem, de bicos injetores e sensores de estacionamento.
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Rio de Janeiro
BANDEIRA

Rio de Janeiro está
com risco muito
baixo para Covid-19
O Rio de Janeiro está pela
sexta semana consecutiva
com bandeira verde, o que representa risco muito baixo para Covid-19. De acordo com a
Secretaria de Estado de Saúde,
o Mapa de Risco da Covid-19
desta semana mostra que das
nove regiões de saúde, quatro
estão com risco muito baixo
para a doença. São elas: a Baía
de Ilha Grande, Baixada Litorânea, Metropolitana I e Metropolitana II, que se encontram com bandeira verde (risco muito baixo). As regiões do
Centro Sul, Médio Paraíba,
Noroeste, Norte e Serrana
permaneceram com bandeira
amarela (risco baixo).
O secretário de Estado de
Saúde, Alexandre Chieppe informou que o estado segue em
risco muito baixo para a covid19. “Os óbitos e as internações
desta semana reduziram significativamente. Mesmo diante deste cenário de queda sustentada precisamos que a população não se descuide da
vacinação. As pessoas que ainda não receberam a 2ª dose ou
dose de reforço devem retornar aos postos de saúde para
completar o esquema vacinal.
Além disso, os idosos com 80
anos ou mais devem receber a

dose adicional de reforço.”
No período, o número de
internações caiu 69%, saindo
de 26 internações para 8. Os
óbitos reduziram 75,8%, passando de 33 óbitos para 8. A
taxa de positividade para
SARS-CoV-2 em testes RTPCR foi de 1%. Na quinta-feira,
a taxa de ocupação de leitos
para covid-19 estava em 21,7%
para(Unidades de Tratamento
Intensivo (UTI) e 15,4% para
enfermaria.
A média móvel de atendimentos de síndrome gripal em
unidades de pronto atendimento (UPA) no período de 6
a 12 abril foi de 294 casos diários. O dado corresponde a
uma queda de 13,43% nos
atendimentos de síndrome
gripal nos últimos 14 dias. No
mesmo período, a média de
solicitações de internação foi
de 6 pedidos, o que indica
uma queda de 26% de solicitações, e a média da fila de espera para internação foi de 6 pessoas, indicando uma queda de
18% nos últimos 14 dias.
O mapa de risco para a
doença desta semana, mostra
que dos 92 municípios fluminenses, oito cidades foram
classificadas em risco muito
baixo (bandeira verde) e 84
municípios classificados em
risco baixo (bandeira amarela).

ESTOQUES

Instituto Hemorio faz
campanha de doação de
sangue para carnaval
VITOR ABDALA/ABRASIL
O Instituto de Hematologia
do Rio (Hemorio) lança nesta
sexta campanha de doação de
sangue voltada para o carnaval
fora de época do Rio de Janeiro. A festa será de 20 a 24 deste
mês. A ideia é manter os estoques de hemoderivados, que
costumam cair cerca de 20%
nos feriados de carnaval.
A primeira fase da campanha, chamada “Você faz meu
tipo”, já tinha sido realizada
para o período carnavalesco
ocorrido entre 26 de fevereiro e
1º de março deste ano.
Segundo o Hemorio, para
manter estoques suficientes é
preciso que entre 1,5% e 3% da
população doem sangue regularmente. No Brasil, essa média é de 1,8%, o que rende cerca de 3,5 milhões de bolsas
por ano.
No entanto, em janeiro deste ano, devido a fatores como a
pandemia de covid-19, a epidemia de gripe que afetou o
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OUTONO: Aumento de nuvens de manhã.
Manhã
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Rio e as fortes chuvas, a instituição registrou queda nas
doações, em relação ao ano
passado.
Para doar sangue, é preciso
ter entre 16 e 69 anos, pesar
no mínimo 50 quilos, estar
bem de saúde e portar documento de identidade oficial
com foto. Jovens com 16 e 17
anos só podem doar sangue
com autorização dos pais ou
responsáveis legais e levar documento de identidade do
responsável.
Não é necessário estar em
jejum, apenas evitar alimentos
gordurosos nas quatro horas
que antecedem a doação, e
não ingerir bebida alcoólica 12
horas antes. Mulheres grávidas
ou amamentando e usuários
de drogas não podem doar.
Pessoas infectadas pela covid-19 só podem doar após dez
dias do desaparecimento dos
sintomas, e quem já recebeu a
vacina pode doar após sete
dias da aplicação (48 horas em
caso da Coronavac).

Passaporte vacinal será exigido
nos desfiles de carnaval do Rio
TOMAZ SILVA/ABRASIL

VLADIMIR PLATONOW/ABRASIL

O

s foliões que quiserem prestigiar os
principais desfiles de
carnaval no Rio de Janeiro terão
de apresentar o passaporte vacinal. O comprovante será exigido
tanto na Marquês de Sapucaí
quanto na Avenida Intendente
Magalhães e no Terreirão do
Samba. A medida foi anunciada
na quinta-feira pelo presidente
da Empresa de Turismo do Município do Rio (Riotur), André
Duarte (foto).
“A prefeitura do Rio teve todo
cuidado em relação a esta questão da pandemia. Podem ficar
tranquilos, porque tanto na Intendente Magalhães, quando no
Terreirão do Samba e na Sapucaí, nós vamos exigir o certificado de vacinação para que as
pessoas possam ter acesso aos
eventos”, disse Duarte.
O presidente da Riotur disse
que o índice de ocupação da
rede hoteleira da cidade para o
carnaval fora de época deverá
chegar a 85%, segundo dados
creditados à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis
Rio de Janeiro (Abih-RJ). També m os turistas, de acordo
com Duarte, deverão apresen-

tar passaporte vacinal para se
hospedarem nos hotéis da cidade.
Os desfiles oficiais na Marquês de Sapucaí começam na
quarta-feira (20) e quinta-feira
(21), com a Série Ouro, antigo
Grupo de Acesso, prosseguem
sexta-feira (22) e sábado (23),
com as escolas do Grupo Especial, fechando no domingo (24),
com o desfile das crianças. O
desfile das campeãs será no outro sábado (30).
Já os desfiles na Avenida In-

tendente Magalhães começam
na quarta-feira (20), com a Federação dos Blocos, prosseguem
na quinta-feira (21), com o Grupo de Avaliação, e com a Série
Bronze na sexta-feira (22). Na semana seguinte, será a vez da Série Prata, na sexta-feira (29) e sábado (30). No domingo, dia 1º de
maio, será a vez dos Grupos B e
C. Os desfiles da Intendente Magalhães são gratuitos.
BLOCOS DE RUA
Embora os grupos maiores,

que normalmente arrastam dezenas de milhares de foliões, já
tenham dito à prefeitura que
não vão desfilar este ano, os
blocos menores, organizados
por amigos ou moradores dos
bairros, possivelmente vão sair
às ruas.
O secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale,
não deixou claro se haverá repressão das autoridades a esses
pequenos blocos, mas indicou
que as pessoas são livres para
frequentarem a cidade.
“As pessoas não têm nenhuma proibição para estarem nas
ruas, para estarem frequentando a cidade. As pessoas não estão proibidas de saírem às ruas.
A vacina permitiu que a gente
fizesse um desfile, que tivéssemos uma cidade o mais próximo do normal possível. A gente
tem uma cidade monitorada
pela ordem pública, pela Guarda Municipal, e as pessoas que
estiverem nas ruas têm a total
liberdade de estarem ali.
Os blocos tradicionais não
vão desfilar, já se comprometeram neste sentido, entenderam
o pouco tempo que tínhamos
para organizar, junto com eles,
os desfiles nas ruas”, disse Carnevale.

Prefeitura vai monitorar folia nas
ruas após cancelar blocos de carnaval
RIO.RJ.GOV.BR

LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS
A Prefeitura do Rio de Janeiro vai monitorar a cidade durante o carnaval deste ano, sem
impedir que as pessoas saiam
pelas ruas, disse nesta quintafeira o secretário municipal de
Ordem Pública, Brenno Carnevale (foto).
A fala do secretário ocorreu
em uma entrevista coletiva,
após ele ser questionado se haveria alguma repressão a blocos
de foliões no feriadão de Tiradentes, na próxima semana.
A prefeitura carioca transferiu
os desfiles das escolas de samba
na Sapucaí para o feriado de abril
em razão do aumento de casos
de Covid-19 no começo do ano.
As festas dos blocos de rua,
contudo, não foram autorizadas, sob alegação de que não
haveria tempo hábil para organização da estrutura necessária.
"As pessoas não estão proibidas de sair às ruas. A vacina permitiu que hoje a gente fizesse o
desfile (das escolas), que a gente
tivesse uma cidade o mais próximo do normal possível. A gente
tem uma cidade monitorada pela Ordem Pública, pela Guarda
Municipal, e as pessoas têm to-

tal liberdade para estarem nas
ruas", disse Carnevale.
"Os blocos tradicionais não
vão desfilar, já se comprometeram nesse sentido. Entenderam
o pouco tempo que tínhamos
para organizar os desfiles nas
ruas", acrescentou.
Sem a autorização da prefei-
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tura, houve registros de blocos
clandestinos em fevereiro, período tradicional de celebração
do carnaval.
À época, os foliões fizeram
festas em pontos específicos ou
saíram pela cidade, mesmo observados por policiais e guardas
municipais.

Na avaliação de membros da
prefeitura que participaram da
entrevista desta quinta-feira, os
episódios de fevereiro não geraram grandes transtornos.
Carnevale aproveitou para
fazer um agradecimento a blocos de rua que anunciaram que
não desfilariam sem o aval da
prefeitura.
"Hoje, o cenário epidemiológico, graças a Deus, é favorável.
Mas todos vocês conhecem o
Carnaval de rua do Rio de Janeiro, o impacto que tem no trânsito, na vida das pessoas, nos
acessos", afirmou.
"Esse evento, o carnaval
macro de rua, exige planejamento operacional detalhado,
minucioso. O tempo é necessário para fazer tudo com segurança, com tranquilidade",
completou.
Recentemente, a decisão da
prefeitura gerou críticas de grupos ligados aos festejos fora do
sambódromo.
Ao menos 140 blocos e entidades assinaram um manifesto
para protestar contra o cancelamento nesta semana. Na quarta-feira passada, o centro do Rio
recebeu um ato em defesa das
festas de rua.

Sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira, 15, 16, 17 e 18 de abril de 2022
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BOLSONARISMO

A ESCONDER

Planalto coloca sob sigilo
visita de filhos de Bolsonaro
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

O

GSI (Gabinete de Segurança Institucional), comandado pelo
general Augusto Heleno, colocou
sob sigilo as informações de visitas dos filhos do presidente Jair
Bolsonaro no Palácio do Planalto.
Ao longo do ano passado, o
órgão relutava em divulgar as informações e dificultava o acesso
com base na LGPD (Lei Geral de
Proteção de Dados). Por outro
lado, dizia que elas não eram sigilosas -apenas não poderiam
ser publicizadas pelo gabinete
por questões de segurança.
O entendimento da CGU
(Controladoria-Geral da União),
a quem se recorria quando o GSI
negava as informações, era diferente. O órgão entendia que as informações eram de interesse público, e deveriam ser divulgadas,
já que não estavam sob sigilo.
Em abril deste ano, o GSI passou então a informar que os registros das visitas começaram a
ser classificados como sigilosos.
E a CGU nada mais pode fazer
sobre isso.
No dia 1° de abril, com base
nesse novo entendimento, o GSI
negou ao jornal Folha de S.Paulo dados solicitados via LAI (Lei
de Acesso à Informação) sobre
visitas do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) ao Palácio
do Planalto. O órgão informou
que elas foram classificadas
com o "grau de sigilo reservado".
A CGU é a última instância de
recurso quando uma solicitação
é negada por meio da LAI. O ór-

CARA

Freixo e Orlando Silva pedem à PGR fim
de sigilo de visita de pastores a Bolsonaro
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS
Os deputados federais Orlando Silva
(PCdoB) e Marcelo Freixo (PSB) ingressaram
quinta-feira passada com uma representação
na PGR (Procuradoria Geral da República)
contra o sigilo de até cem anos estabelecido pelo
GSI (Gabinete de Segurança Institucional) sobre visitas dos pastores Arilton Moura e Gilmar
Santos ao Palácio do Planalto.
O GSI se negou a fornecer os registros de acesso de Moura e Santos, pivôs do escândalo do
balcão de negócios do MEC, solicitados pelo jornal O Globo via Lei de Acesso à Informação. O
órgão alegou que tem o dever de garantir a segurança, citando a LGPD (Lei Geral de Proteção
de Dados) e um artigo da própria LAI para fundamentar a negativa.
O artigo 31 da lei, mencionado pelo GSI, prevê que as informações pessoais terão seu acesso
restrito pelo prazo máximo de cem anos.
Na manifestação endereçada ao procuradorgeral da República, Augusto Aras, os parlamen-

gão, porém, não detém competência para analisar o mérito de
pedidos que envolvam informações sigilosas.
Assim, ao colocar sob sigilo
os registros de visitas dos filhos
do presidente ao Planalto, a
CGU não pode mais obrigar o
GSI a ceder as informações.
Procurado, o órgão não respondeu o motivo para o sigilo

tares alegam que o sigilo é injustificado e ilegal.
Eles argumentam que informações sobre o acesso dos pastores ao Planalto não dizem respeito à
vida privada, mas sim a "indícios de corrupção
no Ministério da Educação envolvendo os referidos senhores e o presidente".
Os deputados pedem que, uma vez apurada
a irregularidade e suas responsabilidades, a informação seja divulgada.
Na quarta-feira, um internauta questionou o
presidente Jair Bolsonaro (PL) no Twitter sobre
os motivos do sigilo de cem anos para todos os
assuntos espinhosos do mandato. Bolsonaro
respondeu: "Em 100 anos saberá".
Em nota, o GSI, comandado pelo General Augusto Heleno, afirmou que não houve decreto de
sigilo sobre o acesso dos pastores ao Planalto, mas
sim uma negativa de informação ao repórter.
"O GSI ratifica o seu posicionamento de não
difundir dados pessoais -de qualquer visitanteregistrados em sua plataforma exclusiva e restrita à segurança para o controle de acesso", escreveu o órgão.

dos dados sobre acessos dos familiares de Bolsonaro no palácio. Também não esclareceu
quando isso foi realizado.
Nesta semana, o gabinete
também se negou a fornecer os
registros de acesso dos pastores
Arilton Moura e Gilmar Santos,
pivôs do escândalo do balcão de
negócios do MEC, solicitados
pelo jornal O Globo via Lei de

Acesso à Informação.
O GSI alegou que tem o dever
de garantir a segurança, mais
uma vez citando a LGPD e um
artigo da própria LAI para fundamentar a negativa.
O artigo 31 da lei, mencionado pelo gabinete, prevê que as
informações pessoais terão seu
acesso restrito pelo prazo máximo de cem anos.

DE PAU

Mourão defende sustentar militares
com Viagra com dinheiro público
O vice-presidente da República Hamilton Mourão (Republicanos) minimizou a autorização de
compra de 35 mil comprimidos
de sildenafila, nome genérico do
Viagra, pelas Forças Armadas. O
remédio é usado tipicamente para tratar disfunção erétil.
Em entrevista ao jornal Valor
Econômico, ele disse que a repercussão do caso é "coisa de tabloide sensacionalista" e que a
aquisição abasteceria as farmácias da Arma.
"Nós temos farmácias. A farmácia vende medicamentos. E o
medicamento é comprado com
recursos do fundo. Então, tem o
velhinho aqui (aponta para si
próprio). Eu não posso usar o
meu Viagra, pô? O que são 35
mil comprimidos de Viagra para
110 mil velhinhos que tem? Não
é nada", afirmou ele, que é pré-

candidato ao Senado pelo Rio
Grande do Sul.
Na última segunda-feira, o deputado Elias Vaz (PSB-GO) pediu
explicações ao Ministério da Defesa sobre a autorização de compra de 35 mil comprimidos do
composto para as Forças Armadas. Os pregões foram descobertos no portal da Transparência e
no painel de preços do governo.
Em resposta ao UOL, o Exército e a Marinha disseram que
os remédios são para tratar hipertensão arterial pulmonar,
doença rara que acomete mais
mulheres que homens.
De acordo com Veronica
Amado, pneumologista coordenadora da Comissão de Circulação Pulmonar da SBPT (Sociedade Brasileira de Pneumologia
e Tisiologia), a dosagem de 25
mg como a do Viagra, não é a

prevista na literatura para tratar
a condição.
BOLSONARO
O presidente Jair Bolsonaro
(PL) também diminuiu a importância da compra, e negou que o
composto será usado para disfunção erétil.
"Com todo respeito, não é nada. Quantidade... O efetivo das
três forças, obviamente... Muito
mais usado pelos inativos e pensionistas", disse ele durante café
da manhã no Palácio da Alvorada com pastores e líderes evangélicos.
O governante também criticou a imprensa e comparou a
polêmica do Viagra com a repercussão dos R$ 20,2 milhões pagos em 2020 para compra de leite
condensado pelo governo federal. O caso veio a público em

2021 em reportagem do site Metrópoles. À época, o UOL analisou dados do Painel de Compras,
uma das ferramentas de transparência da União, e verificou que
houve uma redução de quase R$
11 milhões em relação ao montante pago no ano anterior.
Bolsonaro declarou considerar que "apanha todo dia de
uma imprensa que tem muita
má-fé e que é ignorante também
nos assuntos". Na visão dele, os
veículos de comunicação não
buscaram informações sobre as
necessidades que justificariam a
compra do Viagra.
"[A imprensa] não procura saber por que comprou aí os seus
50 mil comprimidos de Viagra.
Mas faz parte. Como no ano passado apanhamos muito também,
eu apanhei, por ter gasto alguns
milhões com leite condensado.

E L E I Ç Õ E S 2022

Reação fria a Doria em evento é marco
de naufrágio do projeto presidencial
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS
A reação fria de tucanos à
presença de João Doria (PSDB)
em evento para homenagear
Bruno Covas (PSDB) na terçafeira passada, em São Paulo, ficará como marco do fim do projeto presidencial do ex-governador paulista em 2022.
O diagnóstico é feito por tucanos que compareceram ao
encontro na capital, muitos deles críticos a Doria, mas alguns
deles também aliados.
Vencedor das prévias do
PSDB em 2021, Doria se queixa
de ser alvo de uma tentativa de
golpe para que o candidato pre-

País/São Paulo

OUTONO: Possibilidade de garoa pela manhã.
Tarde de sol. Noite com pouca nebulosidade.

sidencial seja Eduardo Leite,
ex-governador do Rio Grande
do Sul.
Os apoiadores de Leite rebatem dizendo que ele tem
mais potencial eleitoral e que o
partido mudou muito desde as
prévias, com a saída de diversos parlamentares que apoiaram Doria no processo decisório. Dessa forma, a escolha pelo ex-governador paulista não
refletiria mais a vontade do
partido.
Doria falou logo no começo e
deixou o local antes do fim do
evento. Foi ovacionado, mas
sem a empolgação com que os
presentes gritaram o nome do

governador Rodrigo Garcia
(PSDB).
Entre tucanos, eles falavam
em tom de brincadeira que até
mesmo membros de segundo
escalão da estrutura do partido
tiveram os nomes entoados com
mais ânimo pela militância.
Em registro mais agressivo,
críticos de Doria disseram que o
evento evidenciou que ele está
só e meio morto como político.
Eles dizem que ele já pode ser
considerado uma questão superada na sigla, que agora então
deve se debruçar na viabilização
do nome de Leite como principal representante da chamada
terceira via.

Garcia foi citado seguidas
vezes pelos presentes em seus
discursos, com ênfase. Bruno
Araújo, presidente do PSDB,
disse que Bruno Covas seria "o
maior entusiasta" da pré-candidatura do atual governador.
Sobre Doria, de quem é coordenador de campanha, silenciou. Araújo passou a maior
parte do evento sentado ao lado de Garcia.
Em jantar com empresários
na segunda-feira (11), Araújo
afirmou que o acordo com
MDB, União Brasil e Cidadania
para encontrar um nome único
para a terceira via se sobrepunha à prévia tucana.
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Alesp questiona decisão
que barra votação contra
deputado que atacou Papa
LEONARDO
MARTINS/UOL/FOLHAPRESS
A Procuradoria da Alesp (Assembleia Legislativa de São
Paulo) recorreu da decisão judicial que suspendeu a votação
em plenário do parecer que pede a perda temporária de mandato do deputado estadual Frederico D'Ávila (PL). A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da Alesp.
D'Ávila xingou o Papa Francisco de "vagabundo" na tribuna da assembleia em outubro
de 2021. Ele pediu desculpas
pela fala, mas não escapou da
penalização do Conselho de
Ética, que aprovou um relatório
indicando a suspensão de seu
mandato por três meses.
Após julgamento do conselho, o parecer seguiria para Plenário da Câmara, para que os
deputados decidissem se concordavam ou não com o relatório. Mas o Tribunal de Justiça de
São Paulo acatou na semana
passada o pedido de D'Ávila para evitar que o processo fosse
encaminhado para votação.
Em sua decisão, o desembargador relator da 6ª Câmara de
Direito Público, Alves Braga Junior, cita a argumentação da
defesa de Frederico D'Ávila, que
alega que "a sessão de admissibilidade da representação (contra seu mandato) foi viciada".
O político sustenta a afirmação com base em um vídeo de
reunião do Conselho de Ética
no dia 8 de novembro de 2021,
em que a deputada estadual
Érica Malunguinho (PSOL) diz
que "já existe um acordo prévio"
de que o grupo admitiria por
unanimidade todos os processos contra parlamentares no
conselho.
Malunguinho complementa
que os casos seriam julgados a
partir da escolha do relator e de
seu parecer segundo esta "regra". Após oferecida uma representação contra algum parlamentar no Conselho de Ética, o
órgão recebe a ação e uma defesa preliminar do acusado. Depois, o conselho decide se aceita ou não um julgamento sobre
o caso -se for aceito, é nomeado
um relator, que formará uma
opinião sobre a história.
"Houve um 'acordo informal' (e ilegal!) restrito a alguns
membros do Conselho de Ética, no sentido de burlar o devido processo legal administrativo e suprimir oportunidade
de defesa que a norma jurídica
assegura ao representado",
disse D'Ávila no despacho ao
tribunal.
O político também disse que
houve "inversão das fases processuais, pois não lhe foi dada
oportunidade de apresentar defesa antes do julgamento de admissibilidade", ainda segundo a
liminar.
Em sua decisão, Alves Braga
Junior diz que "o agravante
(Frederico D'Ávila) aponta falhas que, caso, a final, se entendam caracterizadoras de violação do direito ao contraditório e
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ampla defesa, podem redundar
na anulação do recebimento
das representações e na necessidade de refazimento do procedimento perante o Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar".
"Concedo, portanto, a antecipação de tutela recursal, para
determinar a Suspensão dos
Efeitos do Parecer nº 39/2022 e
do Projeto de Resolução nº
3/2022, impedida a inclusão da
matéria em pauta devotação
pelo Plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo", escreveu o desembargador.
A reportagem procurou Érica Malunguinho e D'Ávila e, caso um posicionamento seja enviado, o texto será atualizado. A
Presidência do Conselho de Ética, por meio da assessoria de
imprensa, afirmou ter tomado
conhecimento do caso, mas
não quis comentar.
OFENSA AO PAPA
O ataque de D'Ávila ao Papa
se deu após uma declaração do
arcebispo de Aparecida, dom
Orlando Brandes. Ele disse, em
discurso sobre o Brasil, que "para ser pátria amada não pode
ser pátria armada".
D'Ávila, que na época era filiado ao PSL, interpretou a frase
como um "recadinho" ao presidente Jair Bolsonaro (PL), de
quem é apoiador. "Seu vagabundo, safado da CNBB, dando
recadinho para o presidente
(Jair Bolsonaro), para a população brasileira, que pátria amada
não é pátria armada. Pátria
amada é a pátria que não se
submete a essa gentalha, seu safado. Você se esconde atrás da
sua batina para fazer proselitismo político, converter as pessoas de bem, da sua ideologia, a
última coisas que vocês tomam
conta e da alma e da espiritualidade das pessoas", afirmou na
tribuna.
O parlamentar foi além: "Seu
vagabundo, safado, que se submete a esse papa vagabundo
também. A última coisa que vocês tomam conta é do espírito e
do bem-estar e do conforto da
alma das pessoas. Você acha
que é quem para ficar usando a
batina e o altar para ficar fazendo proselitismo político? Seus
pedófilos, safados. A CNBB é
um câncer que precisa ser extirpado do Brasil", declarou.
Dias depois, pediu desculpas. "Não tive a intenção de desrespeitar o papa Francisco, líder
sacrossanto e chefe de Estado,
minha fala foi no sentido de divergir sobre ideias e posicionamentos, tão só. Inserir o papa
em minha fala foi um erro, pelo
qual humildemente peço desculpas a todos os católicos do
Brasil e do mundo, pois não
considerei a figura espiritual
que ele representa."
Em carta aberta, a CNBB,
chamou o episódio de "lamentável espetáculo" e disse que as
"ofensas e acusações proferidas
pelo parlamentar serão objeto
de sua interpelação para que sejam esclarecidas e provadas" na
Justiça.

A RUA

Prefeitura de SP cancela
carnaval não autorizado
Sem conseguir autorização
da Prefeitura de São Paulo, o festival Carnaval Viva a Rua foi cancelado pelos organizadores. O
evento estava marcado para o
feriado prolongado de Tiradentes, em frente ao parque Ibirapuera.
Programado para os dias 23 e
24 de abril, a celebração já tinha
confirmado a apresentação de
Elba Ramalho, Chico César, Monobloco, Orquestra Voadora,
Geraldo Azevedo e Luedji Luna.
Em 5 de abril, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse que o
carnaval de rua poderia acontecer no feriado de Tiradentes,
desde que os blocos garantis-

sem que bancariam a infraestrutura do evento. Para Nunes,
os grupos precisam arcar com
segurança, gradil, médicos, plano de emergência e rota de fuga.
Os organizadores do Carnaval Viva a Rua garantiram ter recursos e infraestrutura para
bancar o evento.
Segundo a prefeitura, os organizadores do evento não
cumpriram os prazos necessários, enviaram documentação
incompleta e fizeram pedido
equivocado de alvará, por isso, a
solicitação de autorização se
quer foi aberta. O grupo diz que,
como faz há 10 anos, o evento
teria 100% de estrutura própria.

Sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira, 15, 16, 17 e 18 de abril de 2022
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Páscoa
“Este é o dia que o Senhor fez para nós: Alegremo-nos e nele exultemos”! (Sl 117/118)

C

elebramos neste domingo, dia 17 de abril de 2022,
a grande solenidade da Páscoa do Senhor. Iniciamos com a igreja os 50 dias pascais abrindo com uma
solene oitava. Para a nossa alegria, a luz venceu as trevas, a vida venceu a morte e abriu-se o caminho da
salvação para nós. O Cordeiro imolado Ressuscitou, o
cordeiro pascal é o próprio Cristo. A partir da ressurreição de Jesus, a Páscoa tem um novo significado,
que é a passagem da morte para a vida.
O dia do domingo também ganha um novo significado para nós, cristãos, a partir da ressurreição de Jesus. É o primeiro (ou oitavo) dia da semana, dia de ir à
celebração Eucarística e pedir bençãos de Deus para a
semana inteira. Que a partir da Ressurreição de Jesus,
possamos ter a fé impulsionada e acreditar na vida
eterna. Revistamo-nos da força do ressuscitado e que
possamos, a partir dessa Páscoa, viver uma vida nova.
O tempo da Páscoa iniciado hoje durará por 50
dias, até a celebração da Solenidade de Pentecostes.
Nesse período, o Círio Pascal ficará aceso em todas as
celebrações e só será apagado ao final da missa de
Pentecostes. O Círio Pascal significa a luz de Cristo
Ressuscitado. Durante essa semana, estaremos na Oitava da Páscoa, em que podemos desejar feliz e santa
Páscoa para quem encontrarmos e cada dia dessa semana, será um Domingo de Páscoa prolongado durante uma semana. É que a festa da Páscoa é tão importante que não pode ser celebrada em um dia só,
então estende-se por toda essa semana. Nós celebraremos esse mistério pascal cada liturgia, cada dia de
nossa vida.
O ato penitencial da missa deste domingo é substituído pela aspersão da água da benta, ou seja, com a
celebração da Páscoa, fomos mergulhados em Cristo
para ressurgir para uma vida nova. Na celebração da
Vigília Pascal, renovamos as promessas do batismo e
fomos aspergidos com a água benta. Também na missa de Páscoa, antes da aclamação do Evangelho, tem a
sequência pascal. Essa sequência aparece nas grandes solenidades, como por exemplo, Páscoa, Pentecostes e Natal. Também em algumas solenidades.
A primeira leitura deste domingo é do livro dos
Atos dos Apóstolos (At 10, 34a. 37-43). Durante o tempo da Páscoa, as duas leituras antes do Evangelho serão sempre do Novo Testamento e vamos acompanhar o livro dos Atos dos Apóstolos que retrata os atos
dos apóstolos a partir da ressurreição de Jesus. É o livro que retrata o início da Igreja primitiva. Na leitura
deste domingo, Pedro que é o líder do grupo dos
apóstolos, toma a palavra e fala tudo o que aconteceu
com Jesus, desde o início de sua vida pública até morte e ressurreição. Pedro ainda diz que os apóstolos são
testemunhas do ressuscitado e todo aquele que n’Ele
crer, tem o perdão dos pecados. Sejamos, também
nós, testemunhas do ressuscitado nos dias de hoje e
proclamemos que todo aquele que n’Ele crer, tem o
perdão dos pecados.
O salmo responsorial é o 117 (118) e nos diz em
seu refrão: “Este é o dia que o Senhor fez para nós:
Alegremo-nos e nele exultemos”! O domingo é o dia
que o Senhor fez para nós. O domingo não é dia de
tristeza ou de dor, mas é dia de alegria, pois o Senhor
ressuscitou é quer que sejamos felizes. Que o Senhor
nos alcance com a sua misericórdia e perdoe os nossos pecados.
A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Colossenses (Cl 3, 1-4). Paulo diz que temos que aspirar
as coisas celestes e não terrenas. A alegria está nas
coisas do Céu e não nas coisas da terra. Tudo que é
terreno é passageiro e não dura para sempre, já o que
é do céu, dura para sempre. Sejamos merecedores da
ressurreição e da vida eterna, de acordo com a nossa
conduta aqui na terra.
O Evangelho é o de João (Jo 20, 1-9). O Evangelho
diz que no primeiro dia da semana, que é o domingo,
Maria Madalena foi bem cedo, ainda de madrugada,
ao túmulo de Jesus, e viu que a pedra havia sido retirada. Então, Maria saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o discípulo que Jesus amava dizendo que
haviam tirado Senhor do túmulo. Pedro e o discípulo
amado foram correndo ao túmulo. O discípulo amado
correu mais que Pedro e chegou primeiro ao túmulo e
viu tudo como Maria disse. Em seguida, chegou Pedro. Os dois entraram e confirmaram. De fato, eles
ainda não haviam compreendido a escritura que dizia
que Jesus devia ressuscitar dos mortos. Apesar de verem o túmulo vazio, os discípulos ainda eram incapazes de compreender a ressurreição.
Somente no decorrer do tempo Pascal e quando Jesus aparecer para os discípulos antes de subir para o
Pai, é que os discípulos irão compreender de fato a Escritura e crer na ressurreição. De fato, para os discípulos era difícil crer que alguém poderia ressuscitar dos
mortos, por conta da cultura judaica. Jesus disse a eles
que ressuscitaria, mas os olhos e o coração deles ainda estavam fechados para essa realidade.
Peçamos a graça de crer na ressurreição de Jesus e
o Espírito Santo nos dê à luz necessária para crer que
Cristo vive eternamente e abriu para nós as portas da
ressurreição e da vida eterna.
Desejo a todos uma Santa e abençoada Páscoa do
Senhor Ressuscitado. Paz e graça para todos os homens de boa vontade!

CONSERVADORISMO

Johnson mandará para Ruanda
imigrante ilegal do Reino Unido
O

primeiro-ministro do
Reino Unido, Boris
Johnson, anunciou
nesta quinta-feira uma das políticas de imigração mais controversas de seu mandato até aqui.
O governo vai enviar imigrantes
que entram no país de forma ilegal para buscar asilo em Ruanda, país a 7.000 quilômetros de
distância no centro do continente africano que tem o 160º
pior índice de desenvolvimento
humano do mundo.
A justificativa oficial é dificultar a vida de organizações criminosas que praticam tráfico humano. Na prática, porém, a medida é um aceno ao eleitorado
do Partido Conservador, que se
opõe a políticas de imigração e
que o elegeu para levar a cabo o
processo do Brexit, em 2016.
Boris quase perdeu o cargo de
primeiro-ministro no começo do
ano após se ver atolado em denúncias de desrespeito a regras
de quarentena durante a pior fase
da Covid no país e perdeu o apoio
de membros de seu próprio partido. Na última terça-feira, foi multado pela polícia londrina, o que
reacendeu a polêmica.
"Devemos garantir que o único caminho para asilo no Reino
Unido seja seguro e legal", disse
o primeiro-ministro em um discurso em Kent, sudeste da Inglaterra, onde milhares de imigrantes em pequenos barcos desembarcam após cruzarem o Canal
da Mancha. "Aqueles que tentam pular a fila ou abusar de
nossos sistemas não encontra-

rão um caminho automático para se instalar em nosso país, mas
serão rápida e humanamente
removidos para um terceiro país
seguro ou seu país de origem",
afirmou.
A medida tem até efeito retroativo: qualquer um que tenha
chegado de forma ilegal ao Reino Unido desde 1º de janeiro
pode agora ser realocado para
Ruanda, disse o primeiro-ministro. "O acordo que fizemos não
tem limite e Ruanda terá a capacidade de reassentar dezenas de
milhares de pessoas nos próximos anos."
Para colocar de pé a medida,
a Marinha Real Britânica vai assumir o comando da operação
com refugiados no Canal da
Mancha, disse ele, e o Executivo
vai investir 50 milhões de libras
(R$ 307 milhões) em pessoal e
equipamentos como helicópteros, aviões e drones.
Boris reconheceu que a medida enfrentará desafios legais,
mas disse que a parceria está
"totalmente em conformidade"
com as obrigações do direito internacional. O Reino Unido deve
contribuir com um montante
inicial de 120 milhões de libras
(R$ 738 milhões) ao governo de
Ruanda.
O secretário de Estado do
País de Gales, Simon Hart, disse
em entrevista que os principais
atingidos pela medida são homens jovens e solteiros. "Há um
conjunto diferente de problemas com mulheres e crianças."
O anúncio atraiu fortes críti-

cas dos partidos da oposição. A
ex-deputada trabalhista Yvette
Cooper afirmou que a medida é
"impraticável e antiética". Há
preocupações também com o
histórico de abuso de direitos
humanos em Ruanda, reconhecidos pelo próprio governo britânico no ano passado.
Lewis Mudge, diretor da Human Rights Watch para a África
Central, afirmou nesta quinta
que "refugiados foram abusados
em Ruanda, e o governo, algumas vezes, sequestrou refugiados ruandeses fora do país para
trazê-los de volta para enfrentar
julgamento e maus-tratos".
O diretor geral da ONG Refugee Action, Tim Naor Hilton, afirmou que a medida tem uma "forma covarde, bárbara e desumana de tratar as pessoas que fogem
de perseguições e guerras."
Enver Solomon, executivochefe do Conselho de Refugiados, que defende os direitos de
imigrantes, afirmou que o plano
anunciado viola o princípio de
conceder aos requerentes de
asilo uma audiência justa em
solo britânico. "Acho extraordinário que o governo esteja obcecado com o controle em vez de
se concentrar na compaixão",
disse à rádio BBC.
Nesta quinta-feira, Boris disse que Ruanda é "um dos países
mais seguros do mundo".
No ano passado, mais de 28
mil migrantes e refugiados fizeram a travessia da Europa continental para o Reino Unido, número que vem crescendo ano

após ano: foram 8.466 travessias
em 2020 e 299 em 2018, segundo
dados do Ministério do Interior.
A chegada deles em barcos
precários tem sido fonte de tensão entre a França e o Reino
Unido, que cresceu ainda mais
desde novembro, quando 27
imigrantes se afogaram na travessia. "Cerca de 600 pessoas
cruzaram o Canal da Mancha
ontem. Em apenas algumas semanas, isso pode chegar novamente a mil por dia", disse Boris
nesta quinta.
A ministra do Interior, Priti
Patel, assinou o acordo de parceria com o governo ruandês em
Kigali, capital do país africano,
nesta quinta.
Em entrevista a jornalistas no
momento do anúncio, o chanceler ruandês, Vincent Biruta,
afirmou que a história recente
de Ruanda tem "uma conexão
profunda com a situação daqueles que buscam segurança e
oportunidade em uma nova terra". O país já recebeu cerca de
130 mil refugiados de países como a República Democrática do
Congo, Burundi, Afeganistão e
Líbia, segundo ele.
Imigrantes serão alocados
em de forma temporária em albergues e hotéis enquanto
aguardam o trâmite de legal de
pedido de asilo, disse o governo.
Houve resistência também
no meio político em Ruanda. A
líder da oposição, Victoire Ingabire, afirmou que o país é hospitaleiro, mas deve primeiro resolver seus problemas internos.

EUA

Sírio é chamado de herói após
flagrar suspeito do ataque em NY
O sírio Zach Tahhan, 21, está
sendo apontado como um novo
herói dos Estados Unidos após
ter ajudado a polícia a capturar
o suspeito do ataque em uma
estação de metrô de Nova York
na terça-feira passada. O técnico de câmeras de segurança se
mudou para o país há cinco
anos, fala cinco idiomas e mora
em Jersey City.
Ele afirmou que estava trabalhando na atualização de equipamentos em uma loja próximo
ao local do ocorrido, quando viu
o suspeito, Frank James, por um
dos equipamentos.
Em entrevista coletiva improvisada, registrada pelo jornal
americano The New York Times, Tahhan contou que, ao ver
a imagem de Frank, alertou as
pessoas que estavam ao seu redor para a presença do suspeito
no bairro. "Eu pensei, 'Meu
Deus! Esse é o cara, precisamos
pegá-lo!'. Ao ver o carro da polícia, eu disse: 'Ei, é ele!', contou.
Ele ainda afirmou que correu
para a rua, seguindo o suspeito e

pedindo para que todos mantivessem distância. "As pessoas
pensaram que eu estava louco,
como se eu estivesse usando
drogas. Mas eu não sou. Estou
jejuando", disse ele, em referência ao Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos cujo um dos
rituais é o jejum.
A polícia ainda não foi confirmou se a ação de Tahhan levou
à prisão do suspeito. No entanto, o jovem tem sido celebrado
na cidade e até a hashtag #ThankYouZack (Obrigado, Zack, em
tradução livre) foi levantada nas
redes sociais para agradecê-lo
pela ação. Há ainda quem acredite que a polícia deve recompensá-lo financeiramente pelos
esforços, já que a corporação
havia oferecido US$ 50 mil (cerca de R$ 235 reais) para quem
ajudasse a encontrar o suspeito.
Apesar do sucesso de Tahhan, outros moradores também
estão reivindicando o papel na
captura do Frank. Francisco
Puebla, 46, gerente de uma loja
no Brooklyn, afirma que foi ele

quem contratou Tahhan para
atualizar o sistema de câmeras
de segurança da loja. Ele diz que
foi o primeiro a avistar o suspeito caminhando na avenida e, na
sequência, avisar à polícia, que
seguiu na direção de onde estava Frank.
Além dele, um pintor, Lee Vasu, também reivindica os esforços. Ao site Artnet, ele informou
que estava com a mãe, a mulher
e a filha de 8 meses quando localizou o suspeito andando próximo ao local onde ocorreu o
ataque e avisou aos policiais. Ele
disse que, na sequência, carros
de polícia começaram a chegar
de todas as direções.
Segundo o The New York Times, a polícia informou que recebeu uma denúncia de que o
suspeito estava em um McDonald's, a poucos quarteirões de
onde estavam as autoridades.
Dois policiais acreditam que o
próprio Frank teria efetuado a ligação. A informação, por sua
vez, ainda não foi confirmada.
Frank James, o homem sus-

peito de abrir fogo dentro de um
vagão do metrô do Brooklyn, em
Nova York, foi preso na tarde de
quarta-feira passada após passar um dia sendo procurado pela polícia norte-americana. Em
entrevista coletiva, a Polícia de
Nova York contou que, o homem foi detido no bairro East
Village, a mais de 7 km de distância do Brooklyn, onde o crime foi registrado.
Segundo o jornal The New
York Post, James foi apontado
pelos policiais como um homem
problemático, que havia chamado a atenção anteriormente por
disseminar discursos de ódio e
ameaças em vídeos contra o prefeito de Nova York, Eric Adams.
O infrator, que alegou ser diagnosticado com doença mental,
disse que estava insatisfeito com
os serviços de saúde pública direcionados às pessoas com os
mesmos problemas.
Ao todo, 23 pessoas ficaram
feridas durante o ataque. No entanto, nenhuma delas em estado grave.

PORTUGAL

Comissão que apura abusos
sexuais na Igreja Católica
A comissão independente que
investiga a ocorrência de abusos
sexuais contra menores na Igreja
Católica em Portugal confirmou
ter encontrado indícios de ocultação de casos por parte da hierarquia clerical.
Na apresentação do balanço
dos três meses de trabalho do grupo, criado a pedido da Conferência Episcopal Portuguesa –mas de
atuação autônoma–, o coordenador Pedro Strecht afirmou que a
investigação dos episódios faz, inclusive, referências a bispos que
seguem em atividade.

Um dos mecanismos identificados pela comissão para abafar
casos foi o de transferência de local de atuação dos acusados, método que se repete em diferentes
ocorrências na igreja em diversos
países.
"Existia muito a prática do deslocamento da pessoa abusadora,
como se, anteriormente, o local
fosse visto como o determinante
(para a ocorrência do assédio),
não a pessoa em si", disse o coordenador.
Desde janeiro, a comissão recebeu 290 depoimentos conside-
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rados válidos. A maior parte das
alegadas vítimas, assim como dos
supostos abusadores, era do sexo
masculino. O grupo encaminhou
16 casos que ainda não prescreveram ao Ministério Público.
"É possível afirmar, a partir das
redes de outras vítimas sinalizadas por essas 290 pessoas, que o
número de crianças e adolescentes em causa atinge um número
muito superior. Mas estamos na
ponta do iceberg. É sempre bom
não se esquecer disso", afirmou
Ana Nunes de Almeida, que integra a comissão.

Entre as possíveis vítimas há
pessoas de diferentes origens socioeconômicas, nascidas entre
1993 e 2009. Houve relatos de todas as regiões do país e também
de portugueses que hoje residem no exterior.
Os locais em que os abusos
teriam acontecido são variados,
de dependências de igrejas até
salas de aula de religião em escolas ou grupos de escoteiros
católicos.
O grupo não divulgou um
perfil dos alegados abusadores,
mas já adiantou que a maioria é
formada por pessoas diretamente ligadas à igreja, não só
leigos a serviço da instituição.
Nunes de Almeida revelou que a
comissão pediu para entrevistar
os 21 bispos de Portugal, mas,
até agora, apenas 12 concordaram em falar com os pesquisadores.

