JORNAL DIARIO DO ACIONISTA
LTDA:26530904000112

Assinado de forma digital por JORNAL
DIARIO DO ACIONISTA
LTDA:26530904000112
Dados: 2022.05.04 06:32:50 -03'00'

ANO VI • Edição simultânea: Rio de Janeiro e São Paulo • Quarta-feira, 4 de maio de 2022 • Nº 1305 • R$ 1,00
www.diariodoacionista.com.br
FENABRAVE

Vendas de veículos caem 6% em abril
mulado do ano (de janeiro a abril), as vendas somam
996.900 unidades, 7,18% a menos do que o registrado no
mesmo período do ano passado. Os dados divulgados
ontem são da Federação Nacional da Distribuição de
Veículos Automotores (Fenabrave). “Temos notado

As vendas de veículos automotores novos tiveram
queda de 6,07% em abril em comparação ao mesmo mês
do ano passado. Foram comercializados 270.560 veículos, ante 288.045 em abril de 2021. Em comparação a
março último, o declínio foi menor, de 1,11%. Já no acu-

TORNOZELEIRA

uma recuperação gradativa nos emplacamentos. Apesar
de ainda estarmos em retração, no acumulado do ano,
notamos que, no fechamento do primeiro bimestre de
2022, o volume estava cerca de 13% menor se comparado a igual período de 2021. PÁGINA 2

IBGE

Moraes manda
bloquear
R$ 405 mil de
Daniel Silveira

Produção industrial registra
leve alta de 0,3% em março

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal
Federal), determinou ontem o
bloqueio de R$ 405 mil em contas do deputado Daniel Silveira
(PTB-RJ). O valor é referente à
soma das multas aplicadas por
desrespeito a medidas restritivas
impostas pelo magistrado no
curso de investigações em tramitação na corte. Moraes determinou ainda que Silveira devolva a
tornozeleira eletrônica que está
em seu poder e que não emite sinais desde o dia 17 de abril por
falta de carga, e que um outro
equipamento seja colocado no
deputado. O ministro estipulou
24h de prazo para essa providência. A decisão ocorre logo após a
Procuradoria-Geral da República) defender a continuidade do
monitoramento. PÁGINA 5

IBGE

A produção industrial brasileira
teve variação positiva de 0,3% em
março, na comparação com fevereiro, informou ontem o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O resultado veio próximo das
projeções do mercado financeiro.
Analistas consultados pela agência
Bloomberg esperavam elevação de
0,2% na mediana. Mesmo com o desempenho positivo em março, a
produção industrial segue abaixo do
patamar pré-pandemia. Está em nível 2,1% inferior ao de fevereiro de
2020, antes da crise sanitária. O IBGE também informou que o indicador teve queda de 4,5% no acumulado dos três primeiros meses do ano.
Em 12 meses até março, houve alta
de 1,8%, mas a intensidade vem sendo reduzida desde agosto de 2021
(7,2%). A indústria ainda tenta se recuperar dos impactos da pandemia.
Ao longo da crise sanitária, o setor
foi afetado por uma combinação de
fatores que envolve escassez de insumos e disparada de preços de matérias-primas. De acordo com André
Macedo (foto), gerente da pesquisa
do IBGE, as plantas industriais ainda sentem o aumento dos custos de
produção e a escassez de algumas
matérias-primas. PÁGINA 2

UCRÂNIA

Rússia acusa
Israel de
apoiar regime
neonazista

NEGANDO

O GOLPE
JOSÉ CRUZ/ABRASIL

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, acusou Israel, ontem, de
“apoiar o regime neonazista na
Ucrânia”, provocando assim
uma escalada na guerra de palavras entre os dois países. A tensão começou depois de Lavrov
ter afirmado que Adolf Hitler tinha “sangue judeu”. Ainda no
rescaldo das declarações de segunda-feira passada, quando
afirmou que Hitler tinha origem
judaica, o ministro russo recusou
pedido de desculpas exigido por
Israel e, em vez disso, voltou a colocar o dedo na ferida. Em comunicado, o ministério russo disse
que os comentários do chanceler
de Israel, Yair Lapid, que respondeu a Lavrov afirmando que “Hitler não tinha ascendência judaica e que os judeus não se mataram no Holocausto”. PÁGINA 6

General da Defesa
cita compromisso
com processo eleitoral
Os presidentes do STF, Luiz Fux, e do Senado, Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), se reuniram ontem e divulgaram manifestações públicas
em defesa do processo eleitoral e da harmonia entre Poderes. Logo
após Pacheco, Fux recebeu em seu gabinete o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira (foto), e afirmou ter ouvido
do oficial do Exército que as Forças Armadas estão comprometidas
com a democracia brasileira e com a normalidade das eleições. Os
dois posicionamentos ocorrem após seguidos ataques de Jair Bolsonaro (PL) ao Supremo e ao TSE e da participação do presidente da
República em ato contra a corte no último domingo. Em nota, o STF
afirmou que Fux e Pacheco "conversaram sobre o compromisso de
ambos para a harmonia entre os Poderes". PÁGINA 5

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: -0,10% / 106.528,09 / -110,55 / Volume: 23.357.446.258 / Quantidade: 3.785.520
Maiores Altas

Maiores Baixas

Mais Negociadas
Preço

% Oscil.

Preço

Fechamento
% Oscil. Dow Jones

%

Preço

% Oscil.

SLC AGRICOLAON ED NM 54.53

+6.69 +3.42

JHSF PART ON NM

6.49

−5.81

−0.40

VALE ON NM

82.50

−0.51

−0.42

NASDAQ Composite

CSNMINERACAOON ED N2 5.04

+4.13 +0.20

MAGAZ LUIZA ON NM

4.60

−4.17

−0.20

PETROBRAS PN N2

30.25

+0.90

+0.27

Euro STOXX 50

3.753,66 +0,81

AZUL PN N2

21.28

+4.36 +0.89

CEMIG PN EDB N1

10.40

−3.44

−0.37

BRADESCO PN EJ N1

18.07

+0.65

+0.12

CAC 40

6.476,18 +0,79

SID NACIONALON ED

20.92

+4.44 +0.89

MELIUZ ON NM

1.77

−3.28

−0.06

ITAUUNIBANCOPN EJ N1

23.87

+0.51

+0.12

FTSE 100

7.561,33 +0,22

3.42

+3.01 +0.10

CVC BRASIL ON NM

12.47

−2.88

−0.37

LOCALIZA ON ED NM

52.45

+1.90

+0.98

DAX 30

14.039,47 +0,72

CIELO ON NM

33.128,79 +0,20
12.563,757 +0,22

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(16/3)
Poupança 3
(4/5)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
11,75% 0,09
OURO
0,67% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,2227

1,41% (abr.) EURO turismo
1,62% (mar.) Compra: 5,2510
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 4/mai Compra: 5,0161
DÓLAR comercial
R$ 301,81 Compra: 4,9619
DÓLAR turismo
Venda: 5,2233 Compra: 9,9655

Venda: 5,4310
Venda: 5,0167
Venda: 4,9625
Venda: 5,1455
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Dólar cai 2,14% e fecha
abaixo de R$ 5 antes
de redefinições de juros
O dólar fechou o dia com
queda expressiva de 2,14% - a
maior desde dezembro de
2021 - e foi cotado a R$ 4,9625.
A variação deve-se principalmente a um movimento internacional de desvalorização do
dólar. Uma nova oferta de liquidez da autoridade monetária local no mercado de câmbio também ajudou a alimentar as perdas do dólar, segundo operadores.
A desvalorização do dólar
também é influenciada pela
reunião do Banco Central norte-americano, o Federal Reserve (Fed), que deve anun-

ciar mais uma alta de juros nos
Estados Unidos. A alta deve ficar em mais 0,5%. No acumulado, espera-se que a taxa de
juros norte-americana termine o ano entre 3 e 4% - a mais
alta desde o ano 2000.
Na Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa), fechou em
leve baixa após flutuação, com
investidores cautelosos no período que antecede as decisões econômicas do Brasil e
dos Estados Unidos. O Ibovespa (Índice Bovespa) caiu 0,1%,
a 106.528,09 pontos - terceira
baixa seguida. O volume da
sessão foi de R$ 23,3 bilhões.

Produção industrial tem
leve alta de 0,3% em março
A

produção industrial
brasileira teve variação positiva de 0,3%
em março, na comparação com
fevereiro, informou ontem o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
O resultado veio próximo das
projeções do mercado financeiro. Analistas consultados pela
agência Bloomberg esperavam
elevação de 0,2% na mediana.
Mesmo com o desempenho
positivo em março, a produção
industrial segue abaixo do patamar pré-pandemia. Está em nível 2,1% inferior ao de fevereiro
de 2020, antes da crise sanitária.
O IBGE também informou
que o indicador teve queda de

4,5% no acumulado dos três primeiros meses do ano. Em 12
meses até março, houve alta de
1,8%, mas a intensidade vem
sendo reduzida desde agosto de
2021 (7,2%).
A indústria ainda tenta se recuperar dos impactos da pandemia. Ao longo da crise sanitária, o setor foi afetado por uma
combinação de fatores que envolve escassez de insumos e
disparada de preços de matérias-primas.
De acordo com André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE, as plantas industriais ainda
sentem o aumento dos custos de
produção e a escassez de algumas matérias-primas.

"Além disso, a inflação vem
diminuindo a renda disponível,
e os juros sobem e encarecem o
crédito. O mercado do trabalho,
que apresenta alguma melhora,
ainda mostra índices como uma
massa de rendimentos que não
avança", lembra Macedo.
A partir de fevereiro deste
ano, o setor registrou uma preocupação a mais com os efeitos
da Guerra da Ucrânia.
O conflito no Leste Europeu
fez as cotações de commodities
agrícolas e do petróleo dispararem em um primeiro momento
no mercado internacional.
Além de pressionar preços, a
guerra tende a atrasar a normalização do abastecimento de in-

sumos, segundo analistas.
Os olhares internacionais
também estão voltados neste
momento para a China, que
registrou novos surtos de Covid-19.
O quadro sanitário gerou fortes restrições à circulação de
pessoas e mercadorias no país
asiático, o que também traz riscos à reorganização das cadeias
produtivas globais.
Frente a março de 2021, a
produção industrial brasileira
teve queda de 2,1%, oitava taxa
negativa consecutiva nessa
comparação, informou o IBGE.
Analistas do mercado esperavam retração de 2,9%, conforme
a Bloomberg.

IMPOSTOS

Receita e PGFN
lançam edital para
negociar R$ 150 bi
FELIPE PONTES/ABRASIL
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a Receita Federal lançaram ontem,
em Brasília, um edital de transação tributária para negociar até
R$ 150 bilhões em créditos disputados pelo governo e contribuintes. O montante representa
a soma de todos os créditos tributários em disputa envolvendo
duas das maiores controvérsias
jurídicas em litígio na Receita
Federal, onde significa uma
grande parte (R$ 122 bilhões) de
todo o contencioso administrativo em tramitação (R$ 1,7 trilhão). Neste caso, as controvérsias envolvem a consideração de
despesas com ágio em participações societárias para o cálculo da
amortização de impostos.
As adesões ficarão abertas até
29 de julho. Este é o segundo edital de transação tributária lançado com o objetivo de que tanto
contribuintes como o Poder Público abram mão de vencer alguma controvérsia jurídica. O primeiro edital do tipo foi publicado em maio do ano passado.
“O que está sendo ofertado é
aquilo que realmente a gente entende que esteja dentro das teses

defendidas pela Receita Federal,
pela Fazenda Nacional e pelo
contribuinte. Havia uma necessidade de composição”, disse o
secretário-especial da Receita
Federal, Julio Cesar Vieira Gomes. A transação tributária é um
dos tipos de negociação regulamentados pela Lei do Contribuinte Legal, aprovada em 2020.
Ela é diferente do Programa de
Recuperação Fiscal (Refis), sendo mais profunda na análise de
cada caso, frisou o procuradorgeral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano.
“Na transação tributária a
gente avalia a situação financeira do contribuinte, e nós possibilitamos um tratamento diferenciado para aquele que comprovar precisar desse tratamento
privilegiado, ou seja, aqueles
que economicamente não teriam condições de saldar suas
dívidas”, explicou Soriano.
Na sua modalidade mais
bem-sucedida, que permite a
negociação de créditos tributários inscritos na dívida ativa da
União, foram negociados pela
Receita, a Fazenda Nacional e os
contribuintes mais de R$ 260 bilhões, em um milhão de contratos, de 2020 a abril deste ano.

FENABRAVE

Vendas de veículos automotores
registra queda de 6% em abril
BRUNO BOCCHINI/ABRASIL
As vendas de veículos automotores novos tiveram queda
de 6,07% em abril em comparação ao mesmo mês do ano passado. Foram comercializados
270.560 veículos, ante 288.045
em abril de 2021. Em comparação a março último, o declínio
foi menor, de 1,11%. Já no acumulado do ano (de janeiro a
abril), as vendas somam 996.900
unidades, 7,18% a menos do que
o registrado no mesmo período
do ano passado. Os dados divulgados ontem são da Federação
Nacional da Distribuição de Veí-

SENADO

Lojas tentam segurar
preço no Dia das Mães
O Dia das Mães já não é mais
o mesmo. De segunda data mais
importante para o varejo nacional, só depois do Natal, a efeméride perdeu a vice-liderança nos
últimos anos para a Black Friday,
em novembro. Isso não significa
que os filhos, de maneira geral,
estejam negligenciando a data,
mas eles têm se mostrado menos
animados a gastar muito. Aliado
a esse comportamento, está a
atual inflação em dois dígitos: dado mais recente do IPCA-15
mostrou uma alta acumulada de
12,03% em 12 meses, a maior
desde novembro de 2003.
Daí o "malabarismo" de alguns varejistas e indústrias para
tentar manter na comemoração
deste ano o mesmo "preço de entrada" do ano passado: as opções

mais baratas de presentes começam no mesmo patamar.
São os casos das bijuterias e
acessórios Morana (R$ 39,90), da
perfumaria L'Occitane (R$ 39,90)
e da varejista de moda C&A
(jeans a R$ 89,90). Para isso, vale
diminuir um pouco a margem de
lucro, renegociar insumos com
fornecedores e até buscar matéria-prima na China.
"Tivemos um aumento dos
custos com matéria-prima, logística e frete no último ano. Mas
nosso negócio é oferecer moda a
preços competitivos", diz o vicepresidente de vendas da C&A,
Francislei Donatti. Segundo ele,
a empresa foi atrás de tecelagens
para uma negociação direta, a
fim de trazer tecidos de fornecedores asiáticos.

SETORES
As vendas de automóveis e

comerciais leves tiveram queda
de 16,8% em abril, em comparação ao mesmo mês do ano passado. Em relação a março, houve alta de 1,08%. No acumulado
do ano (de janeiro a abril), o declínio foi de 22,8% em comparação ao mesmo período do ano
passado.
A comercialização de caminhões também caiu em abril: as
vendas foram 4,4% menores do
que o registrado no mesmo mês
de 2021. Em relação a março de
2022, a queda foi de 7,4%. No
acumulado do ano, a retração
foi de 1,57%.
Já as motocicletas tiveram

McDonald's e Burger King
terão que explicar ao Senado
venda de ‘sanduíches fake’
O Senado aprovou ontem requerimento que prevê a realização de uma audiência com representantes das redes de fast
food McDonald's e Burger King
para explicarem os casos de propaganda enganosa com seus
sanduíches. A audiência deverá
ser realizada no próximo dia 12.
O requerimento foi aprovado
de maneira simbólica pelos
membros da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado. Como não se
trata de autoridades, como ministros de Estado, os requerimentos
têm força de convite e por isso a
presença não é obrigatória.
Na quinta-feira da semana
passada, o Ministério da Justiça
notificou o McDonald's após a
rede de fast food confirmar publicamente que os lanches de
sua recém-lançada linha "Novos
McPicanha" não são feitos com
picanha. O sanduíche, na verdade, é feito com um molho aromatizado.
A informação gerou uma série
de reclamações de consumidores

elevação nas vendas de 13,7%
em abril em comparação ao
mesmo mês de 2021. Em relação
a março de 2022, houve queda
de 2,13%. No acumulado do ano
(de janeiro a abril), a comercialização de motocicletas teve alta
de 27,4%.
Tratores e máquinas agrícolas, por não serem emplacados,
apresentam dados com um mês
de defasagem. Em março, as
vendas foram 16,7% maiores do
que no mesmo mês de 2021. Em
relação a fevereiro, houve queda
de 7%. Já no acumulado do ano
(janeiro a março), foi registrada
elevação de 29,9% nas vendas.

MARÇO

CHAMA

RENATO MACHADO/FOLHAPRESS

COMÉRCIO

culos Automotores (Fenabrave).
“Temos notado uma recuperação gradativa nos emplacamentos. Apesar de ainda estarmos em retração, no acumulado
do ano, notamos que, no fechamento do primeiro bimestre de
2022, o volume estava cerca de
13% menor se comparado a
igual período de 2021. Agora, a
retração caiu para pouco mais
de 7%, o que sinaliza um movimento de retomada”, destacou
o presidente da Fenabrave, Andreta Jr.

nas redes sociais. A rede chegou a
retirar o sanduíche do cardápio
em todo o país, mas depois também anunciou que ele seria reincorporado, mas com um novo nome. Em vídeo em sua página no
Instagram, o gigante do fast food
disse que "vacilou na escolha do
nome do novo sanduíche".
Poucos dias depois, foi a vez do
Burger King se ver envolvido em
polêmica semelhante.
Na segunda-feira passada, o
Procon do Distrito Federal suspendeu a venda na capital federal
do lanche Whopper Costela, que
não contém costela. O Procon-SP,
por sua vez, disse que vai notificar
a rede de fast food. O Burger king
afirma que o hambúrguer é feito
com paleta suína e tem "aroma
natural de costela"
A decisão do Procon do Distrito Federal é cautelar e pode render sanções ao Burger King se não
houver "a correção total da publicidade".
O requerimento aprovado pelos senadores prevê uma audiência pública com a participação
dos representantes das duas gigantes de redes fast-food, do Procon, do Conar (Conselho Nacio-

nal de Autorregulamentação Publicitária), do Blog Comer com
Olhos e da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
Os senadores foram unânimes
ao apoiar o requerimento de realização de audiência, de autoria
de Nelsinho Trad (PSD-MS).
"Nós estamos na época das fake news, e, sanduíche fake, era só
essa que faltava. Então, isso precisa ser esclarecido", afirmou Nelsinho Trad durante a sessão.
"Essa situação precisa ser esclarecida. Penso que quem denunciou tem que vir a público e
explicar por que denunciou e
quais elementos encontrou para
fazer essa denúncia. Além do
que, não podemos deixar de garantir também que aquilo que
está sendo denunciado tenha o
direito a sua defesa, da contradita. Quem vai sair ganhando com
isso com certeza será o consumidor. O que não dá para aceitar é
uma propaganda enganosa dessa natureza", disse o senador
após a sessão.
Na mesma linha, o senador
Eduardo Girão (Podemos-CE)
também criticou as duas redes de
fast-food.

Emissão de
debêntures
chega a
R$ 2,5 bilhões
As emissões dos títulos privados isentos de Imposto de
Renda (IR) que financiam projetos de infraestrutura, as debêntures incentivadas, chegaram a R$ 2,5 bilhões em março,
segundo dados da 100ª edição
do Boletim de Debêntures Incentivadas da Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia.
De acordo com a secretaria,
foram distribuídas oito debêntures, vinculadas aos setores de
energia e transporte. Atualmente, o saldo desses títulos no
mercado é de R$ 179,941 bilhões. Lançadas em 2012, as
debêntures incentivadas permitem que as empresas peguem dinheiro emprestado de
investidores para financiar
projetos na área de infraestrutura ou outros investimentos.
No caso de empreendimentos
em infraestrutura, só podem
ser financiados projetos definidos como prioritários conforme o Decreto 8.874, de 2016.
Os papéis têm como objetivo usar o mercado financeiro
para ampliar as fontes privadas
de recursos para grandes projetos e reduzir a dependência
de financiamentos do BNDES.
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Rio de Janeiro

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

CRIME

Tarde

Noite

32º

21º

85%

06:12 17:24

EM FAMÍLIA

Filho de Flordelis é solto após
ganhar liberdade condicional
MATHEUS ROCHA/FOLHAPRESS
Um dos filhos afetivos da exdeputada federal Flordelis, Carlos Ubiraci Francisco da Silva deixou na segunda-feira passada o
presídio Evaristo de Moraes, em
São Cristóvão, Zona Norte do Rio,
onde estava preso desde agosto
de 2020.
Assim como Flordelis, ele foi
detido sob acusação de homicídio triplamente qualificado pela
morte do pastor Anderson do
Carmo, com quem a ex-parlamentar era casada. Levado a júri
popular, ele foi absolvido da acusação no dia 13 de abril.
No entanto, foi condenado a
dois anos, dois meses e 20 dias de
prisão em regime semiaberto por
associação criminosa armada.
Na decisão que concedeu a
liberdade condicional, a juíza
Roberta Barrouin impôs a Silva
medidas cautelares. Ele terá
que se apresentar a cada três

meses à Justiça para justificar
suas atividades e precisará comunicar se porventura decidir
mudar de casa.
Além de Silva, foram julgadas
mais três pessoas em abril. O 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.
Andrea Santos Maia e o marido, o ex-PM Marcos Siqueira
Costa, também foram condenados por uso de documento falso e
associação criminosa armada.
Ela 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.
O julgamento de Flordelis está
marcado para o dia 6 de junho,
quando ela e outras quatro pessoas devem ir a júri popular. Inicialmente, o julgamento aconte-

ceria neste mês, mas a juíza Nearis dos Santos Carvalho decidiu
adiá-lo, argumentando que não
havia tempo hábil para juntar todos os laudos exigidos pelas defesas dos réus.
Ontem, os advogados de Flordelis decidiram entrar com um
pedido de suspeição contra a magistrada alegando que ela teria
feito uma reunião com os possíveis jurados que decidirão o futuro de Flordelis. A defesa diz que o
episódio compromete a imparcialidade do júri, razão pela qual
pediram também que o julgamento seja transferido de Niterói,
onde o crime ocorreu, para o Rio.
A reportagem entrou em contato com o Tribunal de Justiça do
Rio, mas ainda não recebeu posicionamento da juíza.
O caso Anderson foi morto
em junho de 2019 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 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.
Além de homicídio triplamente qualificado –por motivo torpe,
emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa
da vítima–, ela responde por tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada.
A pastora diz, porém, ser inocente e que os promotores que a
acusam trabalham para desconstruir sua imagem "como ser humano, como pastora".

Nota
CABRAL VOLTARÁ PARA PRESÍDIO DE BANGU
O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, voltará para o
Complexo Prisional de Gericinó. A transferência, da Unidade
Prisional da Polícia Militar, em Niterói, foi determinada ontem pelo
juiz Bruno Monteiro Rulière, no exercício da competência da
Corregedoria do Sistema Prisional. Cabral e outros cinco internos
ficarão na Penitenciária Laércio da Costa Pelegrino, unidade de
segurança máxima, conhecida como Bangu 1, onde deverão cumprir
isolamento cautelar pelo prazo de 10 dias. A medida foi tomada
depois de terem sido encontradas irregularidades na unidade da
PM, que abriga presos integrantes da Polícia Militar, assim como o

ex-governador Sergio Cabral. Nas inspeções da Vara de Execuções
Penais, realizadas nos dias 24 de março e 27 de abril, foram
apreendidos celulares e outros materiais proibidos com os presos e
tratamento diferenciado ao grupo alocado na ala dos oficiais. De
acordo com a decisão, também serão transferidos os policiais
militares Mauro Rogério Nacimento de Jesus, Daniel dos Santos
Benitez Lopez, Marcelo Queiroz dos Anjos, Marcelo Baptista Ferreira
e Cláudio Luiz Silva de Oliveira. Em nota, a defesa do exgovernador nega que tenha sido encontrada alguma irregularidade
na cela de Cabral durante a fiscalização. “Na revista feita na última
semana pelo juiz responsável pela Vara de Execuções Penais, não
foi encontrada qualquer irregularidade em sua cela”.
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General cita compromisso
com processo eleitoral
O

s presidentes do STF
(Supremo Tribunal
Federal), Luiz Fux, e
do Senado, Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), se reuniram ontem e
divulgaram manifestações públicas em defesa do processo
eleitoral e da harmonia entre
Poderes.
Logo após Pacheco, Fux recebeu em seu gabinete o ministro
da Defesa, general Paulo Sérgio
Nogueira de Oliveira, e afirmou
ter ouvido do oficial do Exército
que as Forças Armadas estão
comprometidas com a democracia brasileira e com a normalidade das eleições.
Os dois posicionamentos
ocorrem após seguidos ataques
de Jair Bolsonaro (PL) ao Supremo e ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e da participação do presidente da República
em ato contra a corte no último
domingo.
Em nota, o STF afirmou que
Fux e Pacheco "conversaram sobre o compromisso de ambos
para a harmonia entre os Poderes, com o devido respeito às regras constitucionais".
"(Eles) ressaltaram que as
instituições seguirão atuando
em prol da inegociável democracia e da higidez do processo
eleitoral", disse.
No segundo comunicado do
dia, a respeito da conversa de
Fux com o general Oliveira, o
Supremo afirmou que "o ministro da Defesa afirmou que as
Forças Armadas estão comprometidas com a democracia bra-

sileira e que os militares atuarão, no âmbito de suas competências, para que o processo
eleitoral transcorra normalmente e sem incidentes".
Segundo o STF, o ministro da
Defesa pediu o encontro em deferência ao chefe do Judiciário,
já que o militar se reuniria com o
presidente do TSE, ministro Edson Fachin.
Oliveira também se reuniu
com Bolsonaro nesta terça no Ministério da Defesa. Participaram
do encontro comandantes das
três Forças Armadas, além do exministro e provável candidato a
vice na chapa eleitoral do presidente, Braga Netto. O general da
reserva ocupa hoje o cargo de assessor no Palácio do Planalto.
Após o encontro com Fux,
que durou 45 minutos, Pacheco
disse à imprensa que "o diálogo
é fundamental" e é preciso "alinhar" os Poderes contra arroubos antidemocráticos.
"Nós temos uma obrigação
comum de enfrentar arroubos
antidemocráticos, temos de preservar a democracia, preservar o
Estado de Direito e garantir que
as eleições aconteçam no Brasil
dentro da normalidade que a
sociedade espera", afirmou.
O parlamentar disse não considerar que o STF esteja isolado.
Integrantes da corte são alvos de
constantes ataques verbais por
parte de Bolsonaro e seus aliados. Parte das declarações estão
relacionadas ao sistema eletrônico de votação.
No último domingo, quando

apoiadores do presidente foram
às ruas e renovaram os ataques à
cúpula do Judiciário, Pacheco
criticou os atos. Ele afirmou nas
redes sociais que "manifestações
ilegítimas e antidemocráticas,
como as de intervenção militar e
fechamento do STF, além de pretenderem ofuscar a essência da
data, são anomalias graves que
não cabem em tempo algum".
Após o encontro desta terça,
ele comentou que não se pode
"permitir que o acirramento
eleitoral, que é natural do processo eleitoral e das eleições,
possa descambar para aquilo
que reputei anomalias graves e
se permitir falar sobre intervenção militar, sobre atos institucionais, sobre frustrações de
eleições, sobre fechamento do
Supremo Tribunal Federal".
"São anomalias graves que
precisam ser contidas, rebatidas
com a mesma proporção a cada
instante, porque todos nós, todas as instituições têm obrigação com a democracia, com o
Estado de Direito e com o cumprimento da Constituição. E esse alinhamento se faz através de
diálogo."
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não participou
do encontro. No final da tarde,
ele comentou a reunião entre
Fux e Pacheco.
"Tenho conversado muito de
perto com o presidente Rodrigo
Pacheco, com o presidente Fux,
com o presidente Bolsonaro.
Nós vamos encontrar, não tenho dúvida, uma saída negocia-

da para aliviar o momento de
tensão, de pressão, quase que de
um período pré-eleitoral", disse.
"Todo trabalho para manutenção das relações límpidas e
claras de relação institucional
entre os Poderes nós vamos fazer para que isso não tenha nenhum tipo de descontinuidade",
complementou.
Lira afirmou não ter conversado com ambos após a reunião,
mas disse ter uma clara ideia de
que eles devem ter buscado apaziguar os ânimos. "Porque as discussões são sempre as mesmas."
Sobre a proposta para delimitar o indulto presidencial articulada por Pacheco, Lira disse não
ter sido consultado. "Eu tomei
conhecimento pela imprensa.
Eu costumo dizer que não cabe
a mim nem ao presidente Pacheco tolher qualquer iniciativa
legislativa de qualquer parlamentar sobre qualquer assunto", ressaltou.
A tensão entre os Poderes foi
desencadeada pelo indulto concedido por Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira (PTB), condenado pelo STF, e agravada por
falas do ministro Luís Roberto
Barroso sobre as Forças Armadas, rebatidas pelo Ministério
da Defesa.
Na semana passada, Bolsonaro promoveu evento oficial
no Palácio do Planalto com ataques à corte e insinuações golpistas contra o sistema eleitoral
e, no domingo, participou de
ato pró-Silveira com ataques ao
Judiciário.

C O V I D -19

Brasil completa cinco dias com
aumento de média móvel de mortes
O Brasil registrou 108 mortes
por Covid e 21.748 casos da
doença, ontem. Com isso, o país
chega a 663.765 vidas perdidas e
a 30.478.621 pessoas infectadas
pelo Sars-CoV-2.
O Espírito Santo não divulgou
dados de mortes e casos ontem.
A média móvel de óbitos teve
alta de 8% em relação ao dado
de duas semanas atrás e agora é
de 118 por dia. É o quinto dia de
alta. Mas vale lembrar que, na
última semana, o Rio de Janeiro
incluiu 85 mortes registradas em
2020, valor que ainda impacta a
média móvel atual. Além disso,

o feriado de Tiradentes também
pode influenciar, com atrasos,
os valores vistos.
Já a média de casos agora é de
14.847, variação de 5% em relação, novamente, a duas semanas
atrás. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos
de imprensa diariamente com as
Secretarias de Saúde estaduais.
Em relação à vacinação, o
Brasil registrou 428.585 doses de
vacinas contra Covid-19 ontem.
De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde, foram
31.407 primeiras doses e 127.187
segundas doses. Também foram

registradas 1.550 doses únicas e
268.441 doses de reforço.
Ao todo, 177.300.070 pessoas
receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil –
159.580.412 delas já receberam
a segunda dose do imunizante.
Somadas as doses únicas da vacina da Janssen contra a Covid,
já são 164.363.406 pessoas com
as duas doses ou com uma dose
da vacina da Janssen.
Assim, o país já tem 82,53%
da população com a 1ª dose e
76,51% dos brasileiros com as
duas doses ou com uma dose da

vacina da Janssen.
Até o momento, 87.052.949
pessoas já tomaram dose de reforço, o que representa 40,52%
da população brasileira. Outros
1.806.596 tomaram a quarta dose da vacina.
O consórcio reúne também o
registro das doses de vacinas
aplicadas em crianças. A população de 5 a 11 anos parcialmente imunizada (com somente a
primeira dose de vacina recebida) é de 57,78%, totalizando
11.844.031. Na mesma faixa etária, 27,08% (5.550.639) recebeu a
segunda dose ou a dose única.

MEIO AMBIENTE

Governo Bolsonaro fiscalizou menos
de 3% dos alertas de desmatamento
Menos de 3% dos alertas de
desmatamento emitidos no Brasil
pelo Inpe (Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais) e por outras
ferramentas de monitoramento
de desmate no país, desde o início
da gestão de Jair Bolsonaro (PL),
foram fiscalizados ou ocorreram
em áreas com autorização para
supressão de vegetação.
Considerando os hectares sobre os quais os alertas incidiram, e
não o número total deles, quase
87% da área não sofreu fiscalização (em geral, com registro de
multa ou embargo) ou não tinha
autorização para supressão. Ou
seja, somente cerca de 13% da
área foi fiscalizada ou possuía
permissão de desmatamento.
Isso significa que, na ampla
maioria dos casos, o governo federal não fiscalizou a destruição
do meio ambiente.
O dado é proveniente do Monitor da Fiscalização do Desmatamento, uma nova ferramenta do
MapBiomas, lançada nesta terçafeira (3). A plataforma analisou

alertas de desmate emitidos pelo
MapBiomas Alerta -que engloba
dados do Deter (Inpe), do monitoramento do Imazon, Universidade de Maryland e da Geodatin/UEFS (Universidade Estadual
de Feira de Santana)- de entre janeiro de 2019 e março de 2022.
Segundo o novo mecanismo, o
governo federal só fiscalizou cerca de 2,17% dos alertas de desmatamento. Essas ações ocorreram
em uma área que abrange somente 13% de todo o território
desmatado no país nesse período.
A ferramenta é coordenada
pelo ICV (Instituto Centro de Vida) e pelo Brasil.IO e utiliza bases
de dados públicas sobre fiscalizações e embargos ambientais.
Além do governo federal, o monitor até o momento centraliza informações de cinco estados:
Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará e São Paulo.
Ana Paula Valdiones, coordenadora do ICV e uma das responsáveis pela plataforma, afirma
que a ferramenta surgiu porque

os pesquisadores queriam compreender melhor os alertas de
desmatamento sob o ponto de
vista dos indícios de ilegalidade.
A fiscalização realizada pelos
estados é um pouco mais abrangente. Minas Gerais teve ações de
verificação ou autorização para
desmate em cerca de 22% da área
desmatada. No Mato Grosso, 29%
dos alertas sofreram fiscalização
ou tinham permissão para supressão da vegetação.
No Pará, somente 1,8% dos
alertas está em área com presença
de vistoria ou autorização para
supressão. Em São Paulo, as
ações em campo atingiram 21%
dos alertas de desmate.
Por fim, em Goiás, a fiscalização atingiu 10% dos alertas de
destruição emitidos.
Segundo os responsáveis pela
ferramenta, um dos desafios para
a iniciativa foi encontrar dados
públicos abertos, atualizados e
adequados para a análise, o que,
inclusive, explica a presença de
somente cinco estados, além do

governo federal, nesse primeiro
momento.
Para Valdiones, uma das limitações da plataforma, inclusive,
reside exatamente na disponibilidade de dados. De acordo com
ela, há necessidade de acesso
mais facilitado e com transparência ativa das informações. "Não é
que a informação não exista, mas
às vezes ela está em um formato
que impede o uso", afirmou a especialista à reportagem.
Renato Morgado, especialista
da Transparência Internacional
que participou do lançamento,
afirma que ainda há poucos dados públicos sistematizados sobre esforços de fiscalização. "É
uma ferramenta incrível para que
nós, enquanto sociedade, possamos entender esse nível de esforço, colaborar com o poder público e demandar para que o nível de
esforço seja de acordo com o tamanho do desafio e o tamanho
das consequências que existem a
partir da impunidade do desmatamento", disse.

Moraes determina
bloqueio de R$ 405
mil de Daniel Silveira
MARCELO ROCHA E DANIELLE
BRANT/FOLHAPRESS
O ministro Alexandre de
Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou
ontem o bloqueio de R$ 405
mil em contas do deputado
Daniel Silveira (PTB-RJ).
O valor é referente à soma
das multas aplicadas por desrespeito a medidas restritivas
impostas pelo magistrado no
curso de investigações em tramitação na corte.
Moraes determinou ainda
que Silveira devolva a tornozeleira eletrônica que está em
seu poder e que não emite sinais desde o dia 17 de abril por
falta de carga, e que um outro
equipamento seja colocado no
deputado. O ministro estipulou 24 horas de prazo para essa providência.
A decisão ocorre logo após
a PGR (Procuradoria-Geral da
República) defender a continuidade do monitoramento
eletrônico do parlamentar.
Em manifestação desta terça enviada ao ministro Alexandre de Moraes, a Procuradoria
também pede que sejam mantidas outras restrições impostas ao deputado bolsonarista.
São elas a proibição de se
ausentar do estado em que reside (Rio de Janeiro), salvo se o
destino for Brasília, para as
atividades parlamentares, e a
proibição de frequentar e participar de eventos públicos.
Silveira foi condenado a 8
anos e 9 meses de prisão pelo
Supremo no dia 20 de abril.
Desde o dia 17, a tornozeleira
não emite sinais por falta de
carga, segundo informação
das autoridades penitenciá-

rias do Distrito Federal. O carregamento é uma obrigação
de quem usa o dispositivo eletrônico.
Sob o argumento de que "a
monitoração não tem se mostrado efetiva tendo a falta de
envio de dados", a Secretaria
de Administração Penitenciária do DF pediu a Moraes que
avalie a desvinculação do dispositivo de Silveira e, se esse
for o caso, que ele seja notificado a devolvê-lo. De acordo
com o órgão, há despesa com
o equipamento mesmo que
esteja sem carga.
A PGR pediu ao ministro
que a secretaria distrital seja
notificada a apresentar mais
esclarecimentos a respeito do
não funcionamento da tornozeleira e, se for o caso, sua
substituição.
Além de abordar as medidas restritivas decretadas contra o parlamentar, a vice-procuradora-geral da República,
Lindôra Araújo, responsável
pelo posicionamento do Ministério Público Federal nos
autos da ação penal, disse que
se "reserva" ao direito de tratar
sobre os efeitos do indulto
concedido por Bolsonaro ao
aliado político somente em
outros processos.
Lindôra se referiu às ações
protocoladas no Supremo pelos partidos de oposição ao
Palácio do Planalto contestando a validade daquele ato presidencial.
Em meio a articulações políticas visando as eleições de
outubro, Silveira esteve em
São Paulo na noite desta segunda-feira passada para participar de debate entre précandidatos do PTB ao Senado.

BRUMADINHO

Polícia identifica mais
uma vítima de tragédia
LEONARDO
AUGUSTO/FOLHAPRESS
A Polícia Civil de Minas Gerais identificou ontem o corpo
de mais uma vítima do rompimento da barragem da Vale em
Brumadinho (MG), em janeiro
de 2019. O nome não foi divulgado, mas pelas redes sociais os
policiais informaram que se tratava de um engenheiro de produção com 30 anos à época do
rompimento.
A tragédia deixou 270 mortos.
Uma das seis vítimas que ainda
não tinham sido localizadas era
Luís Felipe Alves, 30, engenheiro
de produção e funcionário da
mineradora. Ele era de Jundiaí,
no interior de São Paulo.
Com a identificação, restam
agora cinco vítimas consideradas desaparecidas.
A confirmação pela Polícia
Civil foi feita com exame de arcada dentária e foi possível a
partir da descoberta de uma ossada nesta segunda-feira (2) pelo Corpo de Bombeiros.
Os bombeiros haviam informado inicialmente que não era
possível confirmar que se tratava de uma vítima da tragédia,
mas pontuado que, "considerando a relevância e características do material", haveria "boas
possibilidades de eventual nova
identificação".
Até esta terça, a última identificação de corpo de vítima da
tragédia em Brumadinho havia
sido anunciada pela Polícia Civil
em 29 de dezembro do ano passado. O corpo era o de uma mulher de 49 que trabalhava com
analista de operação da Vale.
A localização da ossada
nesta segunda-feira ocorreu
em área chamada "Esperança
1" a partir da descoberta de um
segmento corpóreo. Após o
achado, os bombeiros explicam que foi feita busca especializada e, então, encontrada
a nova ossada, que tem aproxi-

madamente 40 segmentos.
Três anos e três meses depois
da tragédia, os bombeiros
atuam na região atingida pela
lama da mineradora no esquema chamado híbrido, em que
integrantes da corporação trabalham juntamente com maquinário utilizado para peneiramento.
As vítimas eram funcionárias
da Vale e trabalhadores terceirizados na barragem Mina Córrego do Feijão.
Em 2020, o Ministério Público de Minas Gerais apresentou
uma denúncia contra o ex-presidente da Vale, Fabio Schvartsman, e outros 15 executivos e
funcionários da mineradora e
da empresa alemã de consultoria Tüv Süd. Eles foram acusados de homicídio doloso duplamente qualificado e crimes ambientais.
A representação do Ministério Público foi aceita pela
Justiça estadual. Mas, em outubro de 2021, uma decisão do
STJ (Superior Tribunal de Justiça) anulou a denúncia, alegando que a competência para
julgamento do rompimento da
barragem é da Justiça Federal
em Minas Gerais.
Em 2021, um estudo apontou
que uma perfuração feita pela
Vale na barragem no dia da tragédia pode ter causado o rompimento. Segundo a própria empresa, a ação tinha como objetivo exatamente instalar equipamentos que permitissem uma
leitura mais detalhada do nível
de água no interior da represa.
Todos os acusados negam
que tenham cometido qualquer
irregularidade. Em março de
2019, durante participação na
CPI aberta pelo senado para investigar as causas da tragédia,
Schvartsman disse jamais ter sido informado pela diretoria da
empresa sobre qualquer problema com a barragem da mineradora na cidade.
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São Paulo/Mundo
RICARDO NUNES

Quase um ano depois de
assumir a Prefeitura de São
Paulo, Ricardo Nunes (MDB)
empossou seis secretários municipais –Casa Civil, Direitos
Humanos e Cidadania, Esportes e Lazer, Gestão, Urbanismo e Licenciamento, Turismo–, na manhã de ontem. Entre eles, Soninha Francine, vereadora entre 2005 e 2008 e de
2017 a 2020 e candidata à prefeitura pelo PPS em 2008.
Atualmente, ela é filada ao
Cidadania. Soninha assume a
pasta de Direitos Humanos e
Cidadania. A sua antecessora,
Ana Claudia Carletto (Direitos
Humanos e Cidadania), deixou
o cargo no início de abril com a
intenção de concorrer a uma
vaga na Câmara dos Deputados, em outubro.
Soninha diz que um dos seus
compromissos é o de "zero feminícidio" na capital.
"É isso que a gente tem que
perseguir. A gente tem que
perseguir zero pessoas em situação crônica de rua. A gente
tem que perseguir zero criança vendendo bala no farol",
afirmou Soninha, que também chefiou na gestão de João
Doria (PSDB) a secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Para chefiar a Casa Civil,
Nunes empossou Fabrício Cobra Arbex, mestre em direito
pela PUC de São Paulo e graduado em economia pela
FAAP. O nome de Arbex já havia sido divulgado pela Secretaria Especial de Comunicação no último dia 8.
"Todos nós e a cidade mudamos de mãos com a partida
do saudoso Bruno Covas, mas
a essência e o compromisso
continuam os mesmos, conforme faz sempre questão de
afirmar o nosso prefeito", disse
Arbex, que também foi secretário estadual de Turismo
(2017 a 2018).
Para este cargo, Nunes levou em conta o engajamento
político. "A Casa Civil tem atividade importante em fazer
essa função de articulação
com a Câmara, o Tribunal de
Contas, Tribunal de Justiça, o
Congresso", disse o prefeito
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GUERRA

Prefeito de São
Paulo empossa seis
secretários municipais
CARLOS PETROCILO/FOLHAPRESS

OUTONO: Períodos de céu nublado
Manhã
com chuva. À noite não chove.

no dia em que anunciou a saída de Ricardo Tripoli da Casa
Civil.
Filiado ao PSDB, Tipoli planeja voltar a exercer o cargo de
deputado federal. Ele entrou na
política em 1982 como vereador
de São Paulo, já foi secretário
estadual do Meio Ambiente no
governo de Mário Covas.
O prefeito também deu posse para o arquiteto e urbanista,
Marcos Duque Gadelho, para
chefiar a pasta de Urbanismo e
Licenciamento no ano que está
prevista a revisão do Plano Diretor Estratégico (PDE).
"Temos uma missão muito
grande como a revisão do Plano
Diretor a ser concluída neste
ano e nós sabemos da importância", disse Gadelho.
O secretário deverá liderar
a revisão do PDE que estava
prevista para ocorrer em 2021,
mas teve seu prazo prorrogado para o final de julho deste
ano por causa da pandemia de
Covid-19.
Para a Secretaria de Gestão a
escolhida é Marcela Arruda,
que atua como advogada há 14
anos nas áreas do direito administrativo e eleitoral, além de
"compliance".
"Sei do desafio de gerir uma
secretaria com cerca de 500 pessoas coordenadas por profissionais com muito conhecimento
técnico", contou a nova secretária Marcela Arruda.
O advogado Carlos Augusto
Manoel Vianna é o responsável
pela pasta de Esportes e Lazer.
Antes ele atuou como secretário de Comunicação e de Educação em Diadema, na Grande
São Paulo.
"A população não só do Brasil, mas da cidade de São Paulo
vem envelhecendo. O esporte,
com certeza, será fundamental
para gente ter uma sociedade
mais preparada para enfrentarmos os desafios da velhice",
afirmou.
Outra novidade foi a reativação da secretaria municipal de
Turismo na capital. O publicitário Rodolfo Marinho ficará responsável pela pasta. O segmento foi um dos mais afetados em
razão da pandemia.
"A expectativa é que o setor
de turismo de negócios, gastronômico e de eventos seja o maio

DE PRETO

Rússia acusa Israel de apoiar
regime neonazista da Ucrânia
O

ministro dos Negócios Estrangeiros da
Rússia, Sergei Lavrov, acusou Israel, ontem, de
“apoiar o regime neonazista na
Ucrânia”, provocando assim
uma escalada na guerra de palavras entre os dois países. A tensão começou depois de Lavrov
ter afirmado que Adolf Hitler tinha “sangue judeu”.
Ainda no rescaldo das declarações de segunda-feira passada,
quando afirmou que Hitler tinha
origem judaica, o ministro russo
recusou pedido de desculpas exigido por Israel e, em vez disso,
voltou a colocar o dedo na ferida.
Em comunicado, o ministério
russo disse que os comentários
do chanceler de Israel, Yair Lapid, que respondeu a Lavrov
afirmando que “Hitler não tinha
ascendência judaica e que os judeus não se mataram no Holo-

causto”, eram “anti-históricos”
e “explicavam, em grande medida, por que o atual governo israelita apoia o regime neonazista em Kiev”.
Moscou reiterou o argumento de Lavrov, de que as origens
judaicas do presidente Volodymyr Zelenskiy não impediram a
Ucrânia de ser governada por
neonazistas. "O antissemitismo
na vida cotidiana e na política
não parou e, pelo contrário, é
encorajado (na Ucrânia)", disse
Lavrov no comunicado.
O chanceler russo fez a declaração sobre Hitler na segundafeira, na televisão, depois de ser
questionado por que a Rússia
justifica a invasão na Ucrânia
com a necessidade da “desnazificação” se o próprio presidente
do país, Volodymyr Zelensky, é
judeu. Para insultar o presidente
ucraniano, Lavrov acabou por

atacar também Israel.
“Se bem me lembro – posso
estar enganado – Hitler também
tinha origens judaicas, por isso
não quer dizer nada”, disse Lavrov. “Há muito tempo que ouvimos os sensatos judeus dizerem que os maiores antissemitas eram judeus”, acrescentou.
As palavras de Lavrov acabaram
por abrir um fosso diplomático
entre a Rússia e Israel, que apesar de ter expressado apoio à
Ucrânia após a invasão russa em
fevereiro, absteve-se de prejudicar as relações com Moscou,
evitando enviar críticas diretas e
impor sanções formais aos oligarcas russos.
Yair Lapid descreveu as palavras de Lavrov como “imperdoáveis e ultrajantes” e exigiu
um pedido de desculpas.
“As declarações do chanceler
russo são um escândalo imper-

doável. Hitler não tinha ascendência judaica e os judeus não
se mataram no Holocausto”,
afirmou Lapid. “Envidamos todos os esforços para manter
uma boa relação com a Rússia,
mas há limites e, desta vez, ultrapassaram esse limite. O governo russo tem de nos pedir
desculpa e ao povo judeu”.
Líderes ocidentais denunciaram os comentários de Lavrov e
Zelensky, que acusou a Rússia
de ter “esquecido as lições da
Segunda Guerra Mundial”.
"Como se pode dizer uma coisa dessas na véspera da data que
assinala a vitória sobre o nazismo [9 de maio de 1945]. Essas palavras significam que o primeiro
diplomata da Rússia acusa o povo judeu pelos crimes nazistas.
Não há palavras", disse Zelensky
em pronunciamento publicado
na madrugada de hoje.

Papa diz que pediu reunião com Putin
para tentar interromper guerra na Ucrânia
O Papa Francisco disse ontem, em entrevista publicada
no jornal italiano Corriere Della Sera, que solicitou uma reunião em Moscou com o presidente russo, Vladimir Putin,
para tentar interromper a guerra na Ucrânia, mas não recebeu
resposta.
O Papa também afirmou que
o patriarca Kirill, da Igreja Ortodoxa Russa, que deu apoio total
à guerra, "não pode se tornar coroinha de Putin".

Francisco, que fez uma visita
sem precedentes à embaixada
russa quando a guerra começou, disse ao jornal que, cerca
de três semanas após o início do
conflito, pediu ao principal diplomata do Vaticano que enviasse uma mensagem a Putin.
A mensagem era "que eu estava disposto a ir a Moscou. Certamente, era necessário que o líder do Kremlin permitisse uma
abertura. Ainda não recebemos
uma resposta e continuamos in-

sistindo".
"Temo que Putin não possa e
não queira ter essa reunião neste momento. Mas como você
pode não parar com tanta brutalidade?"
Antes da entrevista, Francisco, de 85 anos, não havia mencionado especificamente a Rússia ou Putin publicamente desde o início do conflito, em 24 de
fevereiro. Mas ele tem deixado
poucas dúvidas sobre sua posição, usando termos como agres-

são e invasão injustificadas e lamentando as atrocidades contra
civis.
Questionado sobre uma viagem à capital ucraniana Kiev,
que Francisco disse no mês passado ser uma possibilidade, o
papa disse que não iria por enquanto.
"Primeiro, tenho que ir a
Moscou, primeiro tenho que encontrar Putin. Faço o que posso.
Se Putin ao menos abrir uma
porta", acrescentou.

Rússia bombardeia subestações de
energia de Lviv, próximo à Polônia
A Rússia voltou a atacar Lviv,
cidade do oeste ucraniano próximo à fronteira com a Polônia,
na tarde de ontem -já noite no
país. De acordo com o prefeito
Andrii Sadovii, mísseis lançados
pelas forças russas atingiram
três subestações de energia, o
que afetou o abastecimento de
uma parte da cidade.
Ainda segundo o político
ucraniano, uma pessoa ficou ferida e o abastecimento de água

chegou a ser prejudicado, mas
fontes alternativas de energia foram acionadas e o problema foi
resolvido.
Lviv tem sido pouco atacada
pelas forças russas desde o início da invasão -ainda que bombardeios na região tenham causado uma série de mortes há algumas semanas. A cidade, logo
nas primeiras semanas de guerra, se tornou o refúgio de ucranianos que tentavam fugir das

ações militares no leste e hospedou escritórios diplomáticos de
vários países. Na segunda-feira
passada, a cidade recebeu diplomatas americanos, que se
reuniram com políticos locais.
JORNALISTAS
Ao menos sete jornalistas
morreram durante a cobertura
da invasão russa à Ucrânia desde
24 de fevereiro, segundo levantamento da Unesco, que lem-

brou o tema ontem Dia Mundial
da Liberdade de Imprensa.
São cinco homens e duas
mulheres -quatro da Ucrânia,
uma da Rússia, um irlandês e
um americano.
O CPJ (Comitê para a Proteção dos Jornalistas), baseado em
Nova York, também confirmou
sete vítimas e está investigando
outros casos para saber se as
mortes estavam relacionadas ao
ofício da reportagem.

Vereador é acusado de
proferir frase racista
na sessão da Câmara Presidente russo diz a Macron que Ocidente
CARLOS
PETROCILO/FOLHAPRESS
A vereadora Luana Alves
(PSOL) acusou o vereador Camilo Cristófaro (PSB) de proferir uma frase com cunho racista durante sessão da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) dos Aplicativos na Câmara Municipal de São Paulo, na
manhã de ontem.
A reportagem recebeu da
assessoria de Luana o trecho
do vídeo da sessão no qual é
possível ouvir a frase "é coisa
de preto, né". A reunião foi interrompida em seguida, após a
frase ter sido escutada no sistema de som da Câmara. Depois
prosseguiu.
Cristófaro diz que a denúncia não procede. Logo no início da sessão, Luana pediu que
equipe técnica da Casa disponibilizasse o áudio.
"Me mostre uma prova. Não
existe", escreveu o vereador à
reportagem. "Não existe absolutamente nada, 70% dos que
me acompanham são afros. E
me orgulho deles", completou
Cristófaro.
Segundo a assessoria de imprensa da vereadora, Cristófaro usou a expressão "coisa de
preto" em uma frase em que

falava da sujeira nas calçadas.
"Infelizmente a gente tem o
início dessa sessão tumultuada
por causa de um áudio, que
aparentemente tem a voz do
vereador Camilo Cristófaro.
Ele pronuncia uma fala extremamente racista", disse a vereadora.
"Eu não queria acreditar
que essa fala existiu, mas infelizmente existiu. Conversamos
ali atrás, e pedi à secretaria da
mesa as notas taquigráficas.
Foi acordado que todos são
testemunhas de ações posteriores que venham a decorrer
dessa fala infeliz do vereador",
completou Luana.
Adilson Amadeu (União
Brasil), que preside a CPI dos
Aplicativos, solicitou que Cristófaro fosse à Câmara para esclarecer o episódio.
Cristófaro participava de
forma virtual da sessão, enquanto Luana compõe a bancada da CPI dos Aplicativos.
A vereadora Elaine Mineiro
(PSOL), que integra bancada
coletiva Quilombo Periférico,
afirmou que registrará boletim de ocorrência até o final
desta terça. Elaine e Luana
também dizem que vão registrar queixas à Corregedoria da
Câmara.

deve parar de fornecer armas à Ucrânia
O presidente russo, Vladimir
Putin, disse ao francês Emmanuel Macron que o Ocidente deve parar de fornecer armas à
Ucrânia para ajudar a acabar
com as "atrocidades cometidas
pelas forças ucranianas".
Os dois líderes se falaram por
telefone ontem, por iniciativa do
presidente francês, que já havia
ligado ao líder ucraniano, Volo-

dimir Zelenski, no sábado. Putin
disse ainda que está aberto ao
diálogo com o Ocidente, segundo a agência de notícias russa
Interfax.
Macron e Putin se falaram regularmente nas primeiras semanas após a invasão da Ucrânia
pela Rússia, em 24 de fevereiro,
mas o último telefonema entre
eles foi em 29 de março.

SUÉCIA
O ministro da Defesa da Suécia, Peter Hulqvist, disse à TV
pública SVT que a Otan deverá
aumentar a presença militar em
áreas próximas do país caso seja
feito o pedido oficial para a adesão ao clube de defesa ocidental.
Segundo ele, isso pode ser
feito na forma de mais patrulhas
aéreas e presença naval nas

águas em torno do país, alvo frequente de atrito com os russos.
Após décadas de neutralidade, Suécia e Finlândia deverão
pedir para entrar na Otan no próximo dia 13, com vistas à cúpula
da entidade, que ocorrerá no fim
de junho em Madri. O gatilho da
mudança, claro, foi a invasão
russa da Ucrânia e a percepção
de risco no norte da Europa.

SUPREMA CORTE

Biden defende direito fundamental ao aborto
O presidente dos Estados
Unidos, Joe Biden, disse que vai
trabalhar para defender o direito ao aborto no país, que classificou como "fundamental", caso a
Suprema Corte anule as garantias constitucionais que permitem o procedimento.
Na segunda-feira passada, o
site norte-americano Politico
obteve um rascunho de de um
juiz do tribunal, que diz que a
decisão Roe versus Wade, de

1973, que legaliza o aborto no
país, é "extremamente errada".
Caso a Corte decida por derrubar a decisão, outras leis poderiam tornar o aborto ilegal instantaneamente em 22 dos 50 estados norte-americanos.
Biden ressaltou que o furo do
Politico ainda não foi verificado,
mas pediu que os cidadãos votem nas eleições legislativas de
novembro para garantir o direito à escolha.

"Caberá aos funcionários
eleitos da nossa nação em todos os níveis de governo proteger o direito de escolha da mulher. E caberá aos eleitores eleger os funcionários a favor do
direito de decidir em novembro", disse Biden em comunicado.
O presidente disse que irá
"trabalhar para aprovar e converter em lei" uma legislação
que permita a interrupção vo-

luntária da gravidez em nível
nacional, mas reconheceu que
isso pode ser difícil com um Senado dividido por igual entre
democratas e republicanos.
"A nível federal, necessitaremos de mais senadores a favor
do direito de decidir e uma
maioria a favor do direito de decidir na Câmara para adotar
uma lei", afirmou, acrescentando que o direito da mulher de
decidir é "fundamental".

