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Direito &

Justiça

Copom eleva taxa básica
de juros para 12,75% ao ano

Partilha de bens:
fraudes, ocultações
e simulações
empresariais
PÁGINA 4

Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu elevar, ontem, a taxa Selic, os juros básicos da
economia, em um ponto percentual. Com isso, a Selic passou de
11,75% para 12,75% ao ano. Esta é a 10ª alta consecutiva da Selic. O
atual ciclo de alta dos juros básicos teve início em março de 2021. No
último boletim Focus, em que o BC mede a expectativa do mercado fi-

BAHIA

Diesel em
refinaria
privatizada é
24% mais caro

TORNOZELEIRA
CLEIA VIANA/CÂMARA DOS DEPUTADOS

O diesel tipo S-10 na refinaria
de Mataripe, antiga Landulpho
Alves (Rlam), na Bahia, está
custando R$ 1,10 a mais que o
das refinarias da Petrobras,
uma diferença de 24,3%, segundo levantamento do Observatório Social da Petrobras, organização ligada à Federação Nacional dos Petroleiros (FNP)
que monitora as políticas e
ações da empresa. O diesel custa hoje R$ 5,61 na primeira e R$
4,51, em média, nas segundas. A
refinaria de Mataripe foi vendida pela Petrobras ao fundo de
investimento árabe Mubadala,
está desde dezembro sob gestão
privada e hoje comercializa os
combustíveis com preços mais
elevados do Brasil em relação às
refinarias da estatal, aponta o
levantamento. PÁGINA 2

nanceiro, a projeção é de que a taxa básica encerre 2022 em 13,25% ao
ano. Em comunicado, o BC avaliou que o ambiente externo seguiu se
deteriorando e que as pressões inflacionárias decorrentes da pandemia se intensificaram com problemas de oferta advindos da nova onda
de Covid-19 na China e da guerra na Ucrânia. O Copom indicou que,
para a próxima reunião, deverá manter o aperto monetário. PÁGINA 2

Protegido
por Bolsonaro,
Silveira desafia
Moraes e STF
O deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) (foto) se recusou a ser intimado
pelo STF (Supremo Tribunal Federal), segundo informou ontem a oficial
de Justiça encarregada da tarefa. De acordo com o relato da servidora, o
parlamentar afirmou que não vai mais usar o equipamento "pois está
cumprindo o decreto do presidente da República" e não recebeu o mandado. Silveira foi localizado por volta das 12h30 no anexo 2 da Câmara, na
área onde funcionam as comissões temáticas da Casa -a oficial de Justiça
esteve antes no gabinete do parlamentar. Na terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes, responsável pela ação penal em que o deputado é réu,
determinou que Silveira devolva a tornozeleira eletrônica. PÁGINA 5

PETRÓLEO

ENTREVISTA

Petrobras
vai investir
US$ 5,5 bi em
exploração

ONU

Lula: Zelenski é tão responsável
quanto Putin pela Guerra da Ucrânia

RICARDO STUCKERT/INSTITUTO LULA

A Petrobras vai investir US$ 5,5
bilhões em atividades exploratórias nos próximos cinco anos. A
informação foi dada ontem pelo
gerente-executivo de Estratégia
da empresa, Eduardo Bordieri,
durante o painel Petrobras perspectives on O&G double resilience, realizado no Annual Breakfast Offshore da Brazil-Texas
Chamber of Commerce (Bratecc), em Houston, no Texas, Estados Unidos. Ele disse que a intensificação do esforço exploratório da empresa deriva das recentes descobertas de petróleo
na região do pré-sal, nas áreas de
Alto de Cabo Frio Central e
Aram. Do total de investimentos
programados pelo Plano Estratégico em novas fronteiras exploratórias, 58% serão destinados às
Bacias do Sudeste . PÁGINA 4

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto) disse à revista americana Time que considera o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, tão responsável quanto o russo Vladimir Putin pela guerra em seu
país. Ele também afirmou que os EUA e a União Europeia estimularam o conflito e fez duras críticas à ONU,
que, segundo ele, "não representa mais nada" e "não é levada a sério pelos governantes". Na entrevista,
concedida no fim de março e publicada ontem, Lula disse que Zelenski poderia ter negociado mais com a
Rússia, mas acabou transformando o conflito em um espetáculo. PÁGINA 6

Fome extrema
atinge quase
200 milhões e
pode piorar
Conflitos, eventos climáticos
e crises econômicas agravaram
a fome extrema no mundo em
2021, com um recorde de 193
milhões de pessoas de 53 países
em situação de insegurança alimentar aguda, 40 milhões a
mais do que no ano anterior,
afirmou ontem uma agência da
ONU . O número vem crescendo e quase dobrou desde 2016,
ano do primeiro levantamento
sobre o assunto. Com a guerra
na Ucrânia, a perspectiva é de
que haja uma piora nesse cenário caso não sejam tomadas
providências urgentes, completou, na apresentação de seu relatório anual, a Rede Global
Contra Crises Alimentares, uma
aliança criada pela FAO com o
Programa Mundial de Alimentos e a UE. PÁGINA 6
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Bolsas no mundo
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Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(5/5)
Poupança 3
(5/5)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
12,75% 0,09
OURO
0,67% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,1963

1,41% (abr.) EURO turismo
1,62% (mar.) Compra: 5,2330
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 4/mai Compra: 5,0087
DÓLAR comercial
R$ 292,00 Compra: 4,8994
DÓLAR turismo
Venda: 5,1969 Compra: 9,9069

Venda: 5,4130
Venda: 5,0093
Venda: 4,9000
Venda: 5,0869
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MERCADOS

Dólar recua 1,26% e
mercados reagem à alta
na inflação dos EUA
Após diversas variações durante o dia e o anúncio de revisão da taxa de juros nos Estados Unidos, o dólar fechou ontem em queda de 1,26%, e foi
negociado a R$ 4,902.
Após a divulgação de alta
de 0,5% nos juros dos Estados
Unidos - a maior desde 2000 Jerome Powell, presidente do
Federal Reserve (Fed, o equivalente ao Banco Central),
afirmou que por enquanto as
autoridades de política monetária ainda não consideram
subir a taxa de inflação em
mais 0,75% - declaração que
impulsionou os mercados.
Outro fator na escalada na
inflação norte-americana foi a

injeção do auxílio financeiro
criado pelo governo durante o
período de pandemia. Também há forte influência do cenário internacional instável
com a guerra entre Rússia e
Ucrânia.
No início da noite de ontem, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) também reajustou a taxa
básica de juros (Selic) em um
ponto percentual, maior patamar em cinco anos.
A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa), subiu 1,7%, a
108.343,74 pontos, após três
baixas seguidas. O giro financeiro da sessão foi de R$ 25,6
bilhões.

AUXÍLIO BRASIL

Senado aprova piso
permanente de R$ 400
O Senado aprovou ontem
medida provisória que torna
permanente o piso de R$ 400
pago no âmbito do programa
Auxílio Brasil -substituto do
Bolsa Família.
A medida provisória foi
aprovada de maneira simbólica
pelos senadores. Como já havia
tramitado pela Câmara dos Deputados, segue direto para a
sanção do presidente Jair Bolsonaro (PL).
O chefe do Executivo havia
encaminhado em dezembro do
ano passado ao Congresso Nacional a medida provisória prevendo o pagamento de R$ 400 a
partir daquele mês. O texto, no
entanto, não previa que o valor
do piso do programa seria permanente.
Atualmente, o valor do benefício é dividido em duas partes: uma permanente, cujo tíquete médio era de R$ 224 em
novembro do ano passado, e
outra temporária, equivalente
ao valor necessário para chegar
aos R$ 400. Esse montante temporário, o chamado benefício
extraordinário, terminaria em
dezembro deste ano -portanto,
logo após as eleições.
Durante sua tramitação na
Câmara dos Deputados, o relator da proposta, o deputado federal e ex-ministro da Cidadania, João Roma (PL-BA), acatou
uma emenda e incorporou o
valor permanente de R$ 400 no
texto.
Com a alteração, tanto em
2023 quanto em 2024, devem
ser destinados R$ 47,45 bilhões
aos benefícios regulares do Auxílio Brasil e outros R$ 41,15 bilhões à parcela complementar,
totalizando R$ 88,6 bilhões.
O relator da proposta no Senado, Roberto Rocha (PTBMA), estimou o impacto levemente acima, em R$ 90 bilhões.
"É evidentemente relevante
a elevação do poder aquisitivo
das 17 milhões de famílias que
recebem e receberão o benefício extraordinário, especialmente quando se leva em conta
a sua vulnerabilidade social,
conforme os critérios previstos
em lei para ingresso neste programa", afirmou o relator em
seu texto.
"Vivemos um momento atípico e grave de inflação mundial, com os maiores níveis de
preços em décadas sendo registrados em vários países do
mundo. Esta situação se explica

tanto pelas sequelas da pandemia de Covid-19 quanto pelas
consequências do preocupante
conflito militar na Europa",
completou.
Rocha rejeitou emendas que
pretendiam, por exemplo, criar
uma espécie de 13º para o Auxílio Brasil e incluir no programa
todas as famílias que comprovarem a elegibilidade para o recebimento dos benefícios.
Ao contrário do que aconteceu na Câmara dos Deputados,
não houve pressão da oposição
para que o valor do benefício
passasse para R$ 600.
O líder da minoria, Jean Paul
Prates (PT-RN), afirmou que o
incremento e a perenização do
valor de R$ 400 ainda é insuficiente para lidar com uma situação de depressão econômica que teria sido criada pelo
próprio governo Bolsonaro.
"O aumento dos beneficiários de 14 milhões para 17 milhões sequer alcança a quantidade de novos pobres gerados
na época da pandemia. E antes
da pandemia já eram 2 milhões
que já haviam caído para a extrema pobreza", afirma.
"Votamos a favor, evidentemente, porque ninguém vai jogar fora a oportunidade de um
incremento para quem mais
precisa. Mas o número de pessoas que precisam de auxílio
aumentou muito mais. E a necessidade per capta absolutamente aumentou também",
completou.
RELATOR
Também ontem, o relatorgeral do Orçamento de 2023,
senador Marcelo Castro (MDBPI), defendeu que os recursos
destinados ao programa Auxílio Brasil possam ficar fora do
teto dos gastos.
Castro foi escolhido por
unanimidade relator durante
sessão da Comissão Mista do
Orçamento. O presidente do
colegiado será o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA).
Castro foi questionado qual
seria sua posição, caso o governo federal optasse por retirar os
gastos do programa social do
teto dos gastos. Castro respondeu que por enquanto apenas
escuta "informações de um lado e do outro" sobre essa possibilidade, mas que não obteve
nenhum fato concreto. No entanto, adiantou ser favorável.

Copom eleva taxa básica
de juros para 12,75% ao ano
PEDRO RAFAEL VILELA/ABRASIL

P

or unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco
Central (BC) decidiu elevar, ontem, a taxa Selic, os juros básicos
da economia, em um ponto percentual. Com isso, a Selic passou
de 11,75% para 12,75% ao ano.
Esta é a 10ª alta consecutiva
da Selic. O atual ciclo de alta dos
juros básicos teve início em março de 2021. No último boletim
Focus, em que o BC mede a expectativa do mercado financeiro,
a projeção é de que a taxa básica
encerre 2022 em 13,25% ao ano.
Em comunicado, o BC avaliou que o ambiente externo seguiu se deteriorando e que as

pressões inflacionárias decorrentes da pandemia se intensificaram com problemas de oferta
advindos da nova onda de Covid-19 na China e da guerra na
Ucrânia. O Copom indicou que,
para a próxima reunião, deverá
manter o aperto monetário, mas
com reajuste de menor magnitude, ou seja, inferior a 1%.
Com a decisão, a taxa Selic
está no maior nível desde fevereiro de 2017, quando era 13%
ao ano. De julho de 2015 a outubro de 2016, a taxa permaneceu em 14,25% ao ano. Depois
disso, o Copom voltou a reduzir
os juros básicos da economia
até que a taxa chegasse a 6,5%
ao ano em março de 2018. A Selic voltou a ser reduzida em

agosto de 2019, até alcançar 2%
ao ano em agosto de 2020, influenciada pela contração econômica gerada pela pandemia
de Covid-19. Esse foi o menor
nível da série histórica iniciada
em 1986.
INFLAÇÃO
A Selic é o principal instrumento do Banco Central para
manter sob controle a inflação
oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Apesar disso, as
estimativas do mercado para a
inflação vêm crescendo há pelo
menos 16 semanas. Em março, o
IPCA foi 1,62%, maior taxa para
o mês desde o início do Plano
Real, em 1994. Em 12 meses, o

acumulado chegou a 11,3%,
quase o dobro do teto da meta
do Banco Central, que é de encerrar o ano com inflação de
3,5%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para
menos.
No mês passado, o presidente do BC, Roberto Campos Neto,
indicou que o futuro das taxas
de juros no Brasil dependerá da
extensão dos efeitos da guerra
entre Rússia e Ucrânia e de outros eventuais choques sobre a
inflação.
A taxa Selic (Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia)
serve como parâmetro de quanto o governo paga para tomar dinheiro emprestado por meio da
emissão de títulos públicos.

BAHIA

Diesel em refinaria privatizada é
24% mais caro que o da Petrobras
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS
O diesel tipo S-10 na refinaria
de Mataripe, antiga Landulpho
Alves (Rlam), na Bahia, está custando R$ 1,10 a mais que o das
refinarias da Petrobras, uma diferença de 24,3%, segundo levantamento do Observatório
Social da Petrobras, organização
ligada à Federação Nacional dos
Petroleiros (FNP) que monitora
as políticas e ações da empresa.
O diesel custa hoje R$ 5,61 na
primeira e R$ 4,51, em média,
nas segundas.
A refinaria de Mataripe foi
vendida pela Petrobras ao fundo
de investimento árabe Mubadala, está desde dezembro sob ges-

tão privada e hoje comercializa
os combustíveis com preços
mais elevados do Brasil em relação às refinarias da estatal,
aponta o levantamento.
No caso da gasolina, ela atualmente está R$ 0,28 mais cara em
Mataripe, o equivalente a 7%.
Na refinaria da Petrobras que
cobra os preços mais altos, a Gabriel Passos, em Betim (MG), o
diesel custa R$ 0,98 a menos
(17%) e a gasolina R$ 0,20 a menos (5%), em relação a Mataripe.
O levantamento aponta ainda que, desde o início do ano até
agora, os preços do diesel e da
gasolina de Mataripe mantiveram-se, em média, R$ 0,26
(6,6%) e R$ 0,18 (5%), respecti-

vamente, acima dos praticados
pela estatal.
"Um detalhe importante é
que antes da privatização a Rlam
vendia diesel R$ 0,51 mais barato do que as outras refinarias da
Petrobras. E, com relação à gasolina, era R$ 0,02 abaixo do restante das refinarias estatais", diz
o economista Eric Gil Dantas, do
Observatório Social da Petrobras
e do Instituto Brasileiro de Estudos e Políticas Sociais (Ibeps).
O levantamento do OSP diz
que a Acelen, controladora de
Mataripe, já aumentou 10 vezes
o valor do diesel e oito vezes o da
gasolina em 2022 - o último reajuste foi sábado passado.
Localizada em São Francisco

do Conde (BA), a refinaria de
Mataripe foi comprada pelo
Mubadala por US$ 1,65 bilhão
(R$ 8,7 bilhões, pela cotação
atual), a maior operação já concluída dentro do programa de
redução da participação estatal
no parque de refino.
Em nota enviada à Folha em
fevereiro, a Acelen disse que sua
política de preços "é independente e distinta da política comercial praticada pela gestão
anterior".
"A Acelen segue parâmetros
internacionais de preços e por
esse motivo está sujeita às variações do mercado mundial de
petróleo e da oscilação cambial", afirma.

IMPOSTOS

Câmara resgata proposta que amplia
Simples e contraria Economia
LUCAS MARCHESINI/FOLHAPRESS
A Câmara dos Deputados começou ontem a discutir uma ampliação da tabela do Simples, regime simplificado de impostos. A
expectativa do novo presidente
da CFT (Comissão de Finanças e
Tributação), deputado Marco
Bertaiolli (PSD-SP), é aprovar o
projeto na Casa até o fim do ano.
O substitutivo, divulgado ontem na sessão da CFT, muda de

R$ 81 mil para R$ 137 mil o teto
de faturamento para se enquadrar como MEI (Microempreendedor Individual), de R$ 360 mil
para R$ 847 mil o de microempresas e de R$ 4,8 milhões para
R$ 8,7 milhões o de Empresas de
Pequeno Porte (as EPP).
Além disso, o texto também
permite que um MEI tenha até
dois funcionários. O limite hoje
é um.
Os valores, segundo Bertaiolli,

foram corrigidos pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado desde
2008, quando houve a última elevação. "Não estamos falando em
aumento, estamos falando em
atualização da tabela", explicou.
Para ele, o projeto não deve
sofrer grandes resistências na
Câmara dos Deputados, mas terá a Receita Federal como principal opositora.
O Ministério da Economia é

contrário à proposta por seu impacto na arrecadação do governo. Os estados também tendem
a se opor à medida devido à perda de receitas.
Quanto maior é o limite de faturamento do Simples, maior é o
número de empresas que recolhem tributos pelo regime especial. Isso resulta em uma carga
tributária menor ao contribuinte e menor arrecadação para o
governo.

EUA

Fed anuncia alta de 0,5 ponto na taxa de juros
O Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, decidiu
ontem elevar a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, para
0,65 a 1% ao ano. Este é o maior
aumento em 22 anos, em meio à
inflação recorde no país.
Em março, a inflação chegou
ao nível mais alto em 40 anos, de
8,5%, impulsionada pela guerra
na Ucrânia.
O Comitê Federal de Mercado
aberto anunciou a mudança ao fi-

nal de dois dias de reunião de política monetária em Washington.
A decisão deve impactar os mercados internacionalmente, já que
um rendimento maior das ações
dos EUA, considerados como a
economia mais segura do mundo, diminui a atratividade dos papéis de países emergentes, como
o Brasil. Além disso, empréstimos
em dólares podem ficar mais caro
para economias em desenvolvimento.

A sinalização do Fed é que
mais aumentos de magnitude semelhante podem estar por vir. Essa foi a segunda alta consecutiva
das taxas de juros desde março
deste ano. Antes, a autarquia não
subia o índice desde 2018.
Em comunicado, o Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed
disse estar "altamente atento aos
riscos da inflação". "A inflação
continua alta conforme a guerra
na Ucrânia e novos lockdowns

contra o coronavírus na China
ameaçam manter a pressão elevada", disseram. O comunicado
disse que o balanço do Fed, que
saltou para cerca de US$ 9 trilhões
de dólares conforme o banco central tentava proteger a economia
da pandemia de Covid-19, poderá
cair em US$ 47,5 bilhões de dólares por mês até agosto. A redução
da carteira de títulos também é
uma tentativa de conter o aumento nos preços.

Quinta-feira, 5 de maio de 2022

publicidade@diariodoacionista.com.br

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS,
ATAS, EDITAIS,
CONVOCAÇÕES
Faça seu orçamento

Tels.: (21)

3556-3030/96865-1628
Whatsapp:

99539-3634

3

Quinta-feira, 5 de maio de 2022

4

Econimia
PETRÓLEO

Direito &

Justiça
Partilha de bens:
fraudes, ocultações
e simulações
empresariais

U

m tema bastante controverso quando um casal
opta por se separar é a partilha de bens. Durante
o processo de dissolução de união estável ou de divórcio do casamento civil, os homens que possuem
um patrimônio de alto valor, geralmente empresas,
podem utilizar estratégias para que estes bens não
entrem na partilha.
No início do casamento "tudo são flores", então
são poucos os cônjuges que se preocupam com questões patrimoniais nessa fase. No entanto, quando o
afeto dá lugar à crise, ao rancor, é frequente o uso da
fraude para prejudicar a parceira.
Geralmente, quando o homem percebe que a mulher vai pedir o divórcio, começa a praticar fraudes,
para desviar bens que pertencem ao patrimônio comum do casal, e assim não ter que dividir na partilha.
É importante, deste modo, que a mulher conheça
os vários tipos de fraude possíveis de colocar em risco seu patrimônio. Uma das mais comuns é quando
um terceiro – pessoa física ou jurídica, o chamado
"laranja" – passa a ser proprietário de bens que eram
do casal.
Outra bastante frequente é a fraude que ocorre
através da omissão e manipulação de transações no
livro diário da empresa, o famoso "caixa dois", a fim
de ocultar o lucro e simular um prejuízo, para diminuir o valor a ser recebido pela cônjuge sócia.
Fraudes contábeis usuais são: apropriação de títulos de crédito, de valores disponíveis em caixa, bancos e de estoques. Há também a simulação de despesas fictícias e do crescimento de custos, do aumento
da folha de pagamento dos empregados através de
funcionários fantasmas e ainda a gestão fraudulenta
– fraudes gerenciais cometidas pelo administrador
societário.
Assim, um procedimento bastante utilizado é o esvaziamento do patrimônio societário, ou seja, o cônjuge se apropria indevidamente de valores da empresa. Há também o aluguel de CNPJ, um desvio de patrimônio feito através da contratação secreta de uma
terceira empresa.
O cônjuge pode, ainda, constituir a chamada "empresa espelho", que desempenhará uma função do
mesmo ramo da empresa original, e para onde serão
transferidas as atividades negociais, com o objetivo
de diminuir o patrimônio que deve ser partilhado.
A alteração do tipo social da empresa é uma das
fraudes mais recorrentes nas empresas familiares e
de capital fechado. Quando a partilha de bens começa a ser discutida, é comum que o cônjuge transforme a empresa em uma sociedade anônima, a fim de
impedir uma partilha de bens justa.
Outra ação de fraude societária é a constituição de
uma offshore company, empresa estabelecida fora
do Brasil, em países que tem tributo zero ou bem baixo e pouca fiscalização - os chamados "paraísos fiscais", que tanto ouvimos falar nas notícias sobre corrupção.
Há também a fraude societária por alienação de
quotas e ações antes do divórcio. Já que a transação
da venda de quotas ou ações é realizada em dinheiro,
torna-se possível ocultar os valores e fraudar a partilha de bens.
A alienação de quotas e ações pode ocorrer, ainda,
durante o processo do divórcio, mesmo que este seja
litigioso, uma vez que se trata de um direito pessoal.
Segundo a lei brasileira, quotas e ações são bens móveis, e o consenso marital só precisa existir com relação aos bens imóveis.
A ocultação de transações patrimoniais também é
frequente, como quando o cônjuge compra um carro, por exemplo, coloca no nome de um terceiro e a
esposa só descobre na hora da partilha.
Além disso, pode haver a chamada fraude em ativos imobilizados – quando o cônjuge possui várias
empresas ou negócios, ele pode adquirir imóveis e
colocá-los em nome de terceiros sem que a esposa,
que também é sócia, tenha conhecimento.
Uma das fraudes mais relevantes é a fraude na sucessão empresarial, que ocorre quando são realizadas transferências secretas a alguns herdeiros, com o
objetivo de prejudicar os direitos hereditários dos
restantes.
Vale ressaltar que, de acordo com o artigo 1.846 do
Código Civil: "pertence aos herdeiros necessários, de
pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima", que obedece à ordem de vocação
hereditária, presente no artigo 1.829.
Pode-se perceber que há diversos tipos de fraudes
que são cometidas com o propósito de burlar a partilha de bens. É imprescindível que a mulher tenha conhecimento de todas mesmo que não pense em pedir o divórcio, pois, após terem sido praticadas, torna-se um desafio comprová-las e reaver o que lhe é
de direito.
Anderson Albuquerque
Sócio do Albuquerque & Alvarenga Advogados

Petrobras investirá US$ 5,5 bi
em atividades exploratórias
ALANA GANDRA/ABRASIL

A

Petrobras vai investir
US$ 5,5 bilhões em atividades exploratórias
nos próximos cinco anos. A informação foi dada ontem pelo gerente-executivo de Estratégia da
empresa, Eduardo Bordieri, durante o painel Petrobras perspectives on O&G double resilience,
realizado no Annual Breakfast
Offshore da Brazil-Texas Chamber of Commerce (Bratecc), em
Houston, no Texas, Estados Unidos. Ele disse que a intensificação
do esforço exploratório da empresa deriva das recentes descobertas de petróleo na região do
pré-sal, nas áreas de Alto de Cabo
Frio Central e Aram.
Do total de investimentos
programados pelo Plano Estratégico da Petrobras em novas

fronteiras exploratórias, 58% serão destinados às Bacias do Sudeste (incluindo os prospectos
do pré-sal); 38% à Margem
Equatorial; e 2% às demais áreas.
“Todos os investimentos da
Petrobras buscam a dupla resiliência: tanto econômica (considerando projetos viáveis do
ponto de vista financeiro com o
preço do Brent a US$ 35 no longo prazo), quanto ambiental
(projetos com baixa emissão de
carbono)”, explicou Bordieri.
REDUÇÃO DE TEMPO
Em sua palestra, ele destacou
a redução significativa no tempo
de construção de poços no présal, com a manutenção de segurança operacional. Entre 2018 e
2021, a companhia reduziu esse
prazo de 100 dias para menos de
70 dias, em média.

A Petrobras quer intensificar
esses esforços para alcançar, até
2024, redução de 14% nesse prazo, para o qual contribuirá o programa de eficiência em perfuração e completação da empresa,
além da utilização de novos modelos de configuração de poços,
mais rápidos e otimizados.
Bordieri sinalizou que toda
redução de tempo de construção de poços é sinônimo de preservação de segurança operacional e redução de custos associada à geração de valor.
“Para se ter ideia, a atividade
de poços responde por cerca de
30% dos investimentos na área
de exploração e produção. Por
isso, perseguimos os melhores
resultados nessa atividade, preservando a segurança e otimizando a configuração de poços
da forma mais rápida e eficiente

possível, sempre de acordo com
as melhores práticas de segurança da indústria”, afirmou.
Nos próximos cinco anos, a
Petrobras vai colocar em produção 15 navios-plataforma, do tipo
sistema flutuante de produção,
armazenagem e transferência de
petróleo (FPSO, na sigla em inglês). Desse total, dez navios plataformas serão instalados no présal e cinco no pós-sal. A companhia já colocou em operação 32
FPSOs ao longo de sua história
mais recente, o que constitui um
recorde na indústria do petróleo.
“Hoje, a Petrobras é líder na
operação de FPSOs no mundo e
é a empresa que instalará o
maior número de plataformas
desse tipo nos próximos cinco
anos, gerando valor para os nossos públicos de interesse”, assegurou o executivo.

MONTADORA

Por falta de semicondutores,
Volkswagen dá férias coletivas
FLÁVIA ALBUQUERQUE/ABRASIL
A partir do dia 9 de maio, os
funcionários da Volkswagen do
Brasil terão 20 dias de férias coletivas para os dois turnos da fábrica de São Bernardo do Campo,
na região metropolitana de São
Paulo, devido à falta de semicondutores. Apesar de a montadora
não informar o número de funcionários envolvidos, o Sindicato
dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, diz que serão cer-

ca de 2,5 mil trabalhadores.
Atualmente a fábrica produz cerca de 800 veículos por dia.
O coordenador-geral da representação do sindicato na
Volks, José Roberto Nogueira da
Silva, o Bigodinho, destacou o
acordo firmado entre o sindicato e a direção da fábrica que garante previsibilidade em situações de crise.
“Estamos usando todas as
ferramentas de flexibilidade discutidas no acordo firmado pelo

sindicato. Esse acordo abrange
momentos bons e ruins para
atravessar crises como essa. O
acordo dá previsibilidade tanto
para a fábrica como para os trabalhadores e certa tranquilidade para atravessar momentos
como este”, afirmou Bigodinho.
Ele reforçou ainda que a situação é semelhante ao que está
acontecendo em outras fábricas
e que há demanda de produção,
mas a escassez de peças inviabiliza o atendimento. “Estamos na

expectativa da retomada o mais
breve possível”, concluiu.
Em março e abril a MercedesBenz também colocou trabalhadores da fábrica de São Bernardo do Campo (SP) em férias coletivas, devido à falta de componentes eletrônicos. Os funcionários ficaram fora da montadora
de 14 a 25 de março e de 18 de
abril a 3 de maio. O sindicato informou que em março 1,2 mil
trabalhadores foram afetados
pela medida e em abril, 5 mil.

SENADO

Projeto que libera linha de transmissão
de energia em terra indígena é aprovado
RENATO MACHADO/FOLHAPRESS
O Senado aprovou ontem
projeto de lei que abre espaço
para a instalação de linhas de
transmissão de energia elétrica
em terras indígenas.
Embora a proposta legislativa
tenha um caráter genérico, um
dos seus objetivos é oferecer
mecanismo legal para a construção do chamado Linhão de
Tucuruí, que ligará o estado de
Roraima ao SIN (Sistema Interligado Nacional). A obra vai criar
linha de transmissão entre Manaus (AM) e Boa Vista (RR),
composta por 250 torres de
transmissão.
A proposta foi aprovada por
60 votos a favor, quatro contrários e uma abstenção -eram necessários 41 votos, por se tratar

de um projeto de lei complementar. O texto agora segue para a votação na Câmara dos Deputados.
O projeto de lei prevê que será de "relevante interesse público da União" a passagem de linhas de transmissão de energia
elétrica por terras indígenas. O
texto ressalva que essa será a regra, sempre que análise indique
as alternativas técnicas e de localização dos empreendimentos indicarem "desproporcionalidades nos custos econômicos,
financeiros e socioambientais".
A declaração de interesse público deverá ser feita por meio
de decreto do presidente da República. As comunidades indígenas impactadas pela implantação da linha de transmissão
deverão ser consultadas previa-

mente e será assegurada indenização pela "restrição do usufruto de terras indígenas", independente de demais compensações que já sejam previstas em
lei -por desapropriação de terrenos, por exemplo.
O projeto de lei foi apresentado pelo senador Chico Rodrigues (União Brasil-RR), um dos
representantes do estado de Roraima, que será o beneficiado
pelo linhão de Tucuruí. Na justificativa da proposta, o autor afirma que é necessário respeito às
comunidades indígenas afetadas, "é também imprescindível
considerar o interesse de todos
na instalação de tão importante
infraestrutura".
Chico Rodrigues afirma que
os habitantes de Roraima dependem do fornecimento de

energia elétrica fornecida por
combustão de diesel, por causa
da falta de uma linha de transmissão que os conecte com o
SIN. O fornecimento de energia
atualmente é feito com a produção de cinco termelétricas.
Na mesma linha, o relator da
proposta, senador Vanderlan
Cardoso (PSD-GO) afirma que
"os direitos dos povos indígenas
não podem se sobrepor, de modo absoluto, aos direitos e às necessidades de outras pessoas".
"Essa obra de infraestrutura
[Linhão do Tucuruí] é considerada imprescindível para os
500 mil habitantes do Estado,
que passarão a dispor de uma
energia muito mais barata e
menos poluente, e com fornecimento estável", afirma em
seu relatório.

VAREJO

Mesbla está de volta, mas
só com vendas online
DANIELE
MADUREIRA/FOLHAPRESS
A marca Mesbla está de volta. Um dos ícones do varejo de
moda do Brasil nos anos 1970,
1980 e 1990 agora retorna na
versão online, como um marketplace -um shopping virtual, que
revende produtos de terceiros
(os sellers).
Antes com foco em vestuário,
calçados e acessórios, a nova
Mesbla agora vende eletroeletrônicos, celulares, eletrodomésticos, móveis, artigos de ca-

sa e decoração, perfumaria,
brinquedos, livros e até peças
automotivas. São cerca de 250
mil produtos no endereço mesbla.com.
A iniciativa de trazer de volta
a marca partiu dos irmãos Marcel e Ricardo Viana. Especialista
em logística, Marcel foi funcionário da Mesbla, que fechou as
portas em 1999. Ao lado do irmão Ricardo, advogado, investiu cerca de R$ 500 mil para lançar o marketplace, com o direito
de uso da marca e da identidade
visual no meio digital.

A campanha de lançamento
teve início na terça-feira, assinada pela agência carioca M2BR,
que envelopou o metrô do Rio.
No seu auge, nos anos 80, a
Mesbla chegou a somar 180
pontos de venda no país, com 28
mil colaboradores. A hiperinflação até o início dos anos 90, porém, junto com algumas decisões equivocadas de mercado,
levaram a empresa a acumular
dívidas de mais de R$ 1 bilhão e
a pedir concordata.
O empresário Ricardo Mansur, à época, dono do Mappin,

arrematou o controle da companhia em 1997 e pensava em unir
as duas empresas. No entanto,
em 1999, a Mesbla foi à falência,
junto com o Mappin.
Símbolo das lojas de departamento, o Mappin também foi
relançado no ambiente digital. A
marca voltou à vida há três anos,
em junho de 2019, sendo relançada pelos mesmos donos da
Marabraz.
Os nomes, nostálgicos aos
consumidores dos anos 1980 e
1990, tentam surfar no crescimento do comércio eletrônico
no Brasil, que faturou R$ 218,9
bilhões em 2021, segundo pesquisa da consultoria NielsenIQ|ebit, em parceria com a
Bexs Pay. Considerando apenas
os sites brasileiros, o faturamento somou R$ 182,7 bilhões
no ano passado, alta de 27% sobre 2020.
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CAMILO CRISTÓFARO

Protegido por Bolsonaro,
Silveira desafia Moraes e STF
MARCELO ROCHA E DANIELLE
BRANT/FOLHAPRESS

O

deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) se recusou a ser intimado
pelo STF (Supremo Tribunal Federal), segundo informou ontem
a oficial de Justiça encarregada
da tarefa.
De acordo com o relato da servidora, o parlamentar afirmou
que não vai mais usar o equipamento "pois está cumprindo o
decreto do presidente da República" e não recebeu o mandado.
Silveira foi localizado por volta
das 12h30 no anexo 2 da Câmara,
na área onde funcionam as comissões temáticas da Casa -a oficial de Justiça esteve antes no gabinete do parlamentar.
Na terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes, responsável
pela ação penal em que o deputado é réu, determinou que Silveira
devolva a tornozeleira eletrônica
que está em seu poder e que uma
outra seja colocada nele. Segundo
as autoridades penitenciárias do
Distrito Federal, o equipamento
atual não emite sinais desde o dia
17 de abril, por falta de carga.
A intimação recusada pelo deputado era para notificá-lo dessa
decisão.
O ministrou ordenou ainda o
bloqueio de R$ 405 mil em contas
do parlamentar. O valor é referente à soma das multas diárias

APURAÇÃO

TSE irá
fornecer
boletins
de urnas
O TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) decidiu que, neste
ano, os boletins com o resultado de cada urna eletrônica serão disponibilizados ao público no mesmo dia da eleição.
Assim, órgãos e entidades que
acompanham o pleito ou
mesmo cidadãos comuns poderão fazer a totalização dos
votos em tempo real e em paralelo à corte eleitoral. Será a
primeira vez que o tribunal irá
fornecer esse serviço logo
após o fechamento das urnas.
Em anos anteriores, os boletins eram publicados na internet em até três dias depois do
pleito. A mudança foi aprovada pelo plenário do tribunal
em março.
A alteração no fluxo de publicação dos boletins faz parte da estratégia do tribunal de
criar um discurso que fortaleça a Justiça Eleitoral frente à
ofensiva do presidente Jair
Bolsonaro (PL) contra o sistema eletrônico de votação. O
tribunal vem adotando uma
série de medidas para ampliar a transparência do sistema eletrônico de votação na
tentativa de esvaziar o discurso do chefe do Executivo de
que as urnas são passíveis de
fraudes.
O presidente do tribunal,
ministro Edson Fachin, foi o
relator da proposta e defendeu a alteração da regra. "Com
o objetivo de ampliar o acesso
à informação e, consequentemente, favorecer a máxima
fiscalização e transparência,
propõe-se a alteração da resolução para que cidadãos, partidos políticos, federações e
candidatos possam visualizar
no sítio eletrônico deste tribunal superior os boletins de urna e tabelas de correspondência encaminhados para a totalização, ao longo de todo o período de recebimento, e não
mais em 3 dias, como preconizava a redação original", disse.
Ontem, Fachin também
aproveitou a sessão do plenário do STF (Supremo Tribunal
Federal) para fazer um discurso em defesa da democracia.

País/São Paulo

OUTONO: Períodos nublados com chuva.
À noite o tempo fica firme.

(R$ 15 mil) aplicadas por desrespeito a medidas restritivas impostas pelo magistrado no curso
do processo.
"Desde a decisão que fixou a
multa diária, proferida em
30/3/2022, o réu desrespeitou flagrantemente várias das medidas", afirmou Moraes.
O Banco Central informou ao
STF que a ordem de bloqueio
"foi transmitida a todas as instituições financeiras, para providências e atendimento do requerido", por volta das 11h30 de
ontem.
Além do bloqueio, o ministro
mandou notificar o presidente da
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para que o débito seja descontado
dos salários do réu, na proporção
de 25%, até a sua quitação.
A direção-geral da Câmara foi
notificada ontem sobre essa decisão e informou à presidência da
Casa, que determinou que o desconto no salário do parlamentar
seja processado.
Ontem, Moraes soltou uma
nova decisão sobre o caso.
A coluna Mônica Bergamo, da
Folha de S.Paulo, mostrou que o
empresário Otávio Fakhoury ajudou Silveira para que ele pudesse
comparecer a manifestações em
diferentes cidades a favor do presidente Bolsonaro e contra o Supremo no último domingo. Presidente do PTB em São Paulo, Fakhoury colocou um jato particular

FRAUDE

NO

à disposição do parlamentar.
O ministro determinou que a
Polícia Federal colha o depoimento do empresário dentro do
prazo de cinco dias. A ordem
ocorreu no inquérito que investiga a atuação de milícias digitais
voltadas ao ataque às instituições.
Moraes destacou que a ida de
Silveira a São Paulo, palco de um
dos eventos bolsonaristas que
contou com a presença do deputado, foi uma violação a medidas
restritivas decretadas no curso do
processo. E lembrou a condição
de investigado de Fakhoury no
âmbito do STF.
À Folha de S.Paulo o empresário disse que o aliado iria a São
Paulo em aeronave comercial,
mas perdeu o voo em razão dos
protestos do Rio de Janeiro. "Eu já
estava no aeroporto em SP esperando por ele. Liguei na empresa
que administra as horas do meu
avião e mandaram um jato na hora para buscá-lo", afirmou.
O deputado bolsonarista foi
condenado a 8 anos e 9 meses de
prisão por ataques verbais e
ameaças a ministros do Supremo. O julgamento ocorreu no dia
20 do mês passado e, no dia seguinte, ele foi agraciado pelo presidente Jair Bolsonaro com um
indulto.
Cinco dias após o decreto presidencial, Silveira apareceu na
Câmara dos Deputados sem usar
a tornozeleira eletrônica. "Eu

nem era para ter usado. Estou
sem ela", disse na ocasião.
Na segunda-feira passada, o
parlamentar esteve em São Paulo
para participar de debate entre
pré-candidatos do PTB ao Senado e voltou a dizer que estava sem
o dispositivo.
"Qual tornozeleira (está
sem sinal)? A que eu não deveria ter usado. Só poderia
ter sido aplicada após a deliberação da Casa. Claríssimo
pelo regimento", disse.
"Estou sem ela. Não existe
mais nada, ainda mais depois de
perdoado. Qualquer coisa subsequente. Presidente perdoou,
acabou."
Na terça-feira, ele esteve na
CCJ (Comissão de Constituição
e Justiça) da Câmara antes do
início dos trabalhos do colegiado e circulou por pouco tempo
antes de seguir para a Comissão
de Segurança e Combate ao Crime Organizado.
Na CCJ, deputados da oposição criticaram a indicação de Daniel Silveira para a comissão. "Essa comissão é a comissão de
Constituição e Justiça. Logo, cabe
a essa comissão zelar pela Constituição. E um deputado que atacou o Supremo Tribunal Federal,
propondo seu fechamento,
ameaçando juízes, ele se colocou
para participar desta comissão",
criticou o deputado Paulo Teixeira (PT-SP).

MEC

Atual ministro da Educação
tentou nomear pastor lobista
no governo Bolsonaro
PAULO SALDAÑA/FOLHAPRESS
O Ministério da Educação
trabalhou oficialmente para nomear o pastor Arilton Moura em
um cargo comissionado na pasta. O trâmite burocrático ocorreu por iniciativa do atual ministro da Educação, Victor Godoy
Veiga, que na época era secretário-executivo no MEC.
Os pastores Arilton Moura e
Gilmar Santos são peças centrais no escândalo do balcão de
negócios do ministério. Eles negociavam com prefeitos a liberação de recursos federais mesmo
sem ter cargo no governo.
Prefeitos relataram pedidos
de propina, até em ouro. Em
áudio revelado pelo jornal Folha de S.Paulo, o ex-ministro da
Educação Milton Ribeiro disse
que priorizava pedidos dos
amigos de um dos pastores a
pedido do presidente Jair Bolsonaro (PL).
A Folha de S.Paulo teve acesso aos trâmites da tentativa de
nomeação por meio da Lei de
Acesso à Informação após ter recebido relatos dessa iniciativa.
Victor Godoy Veiga solicitou
o provimento do cargo em 17 de
novembro de 2020, pelo ofício
nº 696/2020. O plano era que
Arilton fosse nomeado como gerente de projetos da secretariaexecutiva do MEC, comandada
à época por Godoy, com salário
base de R$ 10.373,30.
Além desse ofício, foram encaminhados pelo MEC à Casa
Civil outros seis documentos,
como declarações de idoneidade moral, reputação ilibada,
currículo e ausência de vínculos que pudessem configurar
nepotismo.
O trâmite para nomeação de
Arilton na pasta foi tocado pelo
MEC até dezembro de 2020. No
dia 11 daquele mês, consta no
processo de nomeação a negativa da Casa Civil após consulta
no Sinc (Sistema Integrado de
Nomeações e Consultas).
A Folha de S.Paulo questionou o MEC e a Presidência, mas

não recebeu respostas.
O presidente Bolsonaro decidiu manter Victor Godoy Veiga no cargo de ministro após a
demissão do pastor Milton Ribeiro, ocorrida em 28 de março,
na esteira do escândalo dos
pastores.
Arilton Moura é secretário
da entidade religiosa comanda
por Gilmar Santos e o trata como chefe.
Como secretário-executivo,
Veiga era número 2 de Milton
Ribeiro no MEC e também esteve com os pastores. O cargo de
secretário-executivo é considerado o motor da pasta, por onde
passam praticamente todas as
decisões.
Apesar de não ter conseguido
nomear Arilton Moura como
um de seus gerente de projetos,
Victor Godoy Veiga abrigou em
sua equipe no MEC, meses depois, um advogado ligado aos
pastores. Luciano de Freitas
Musse foi nomeado para um
cargo de gerente de projetos em
abril de 2021 e só foi exonerado
no fim de março, após Milton
Ribeiro ser demitido.
Musse integrava a comitiva
dos pastores Gilmar Santos e
Arilton Moura e esteve em ao
menos três encontros oficiais
com o agora ex-ministro Ribeiro antes de integrar a equipe
do MEC.
Mesmo sem cargos no governo, os pastores circulavam no
MEC e no Palácio do Planalto
com grande assiduidade. Os
pastores evangélicos visitaram
127 vezes o Ministério da Educação e o FNDE durante o governo Bolsonaro.
Os dois pastores têm proximidade com Jair Bolsonaro desde o primeiro ano do governo.
Eles também somaram 45 entradas no Palácio do Planalto desde 2019.
Só Arilton Moura esteve 90
vezes no MEC. O equivalente a
uma vez por semana, considerando todo o período em que
Milton Ribeiro esteve no cargo.
O ex-ministro e os pastores

negam qualquer irregularidade.
Os três também foram procurados, mas se mantiveram em silêncio.
No currículo entregue ao governo federal, Arilton Moura
afirma ter se graduado em administração em 2016 pela Faiara (Faculdade Integrada de
Araguatins). A instituição aparece como extinta no sistema
de cadastro da pasta, o e-MEC.
Ele ainda teria feito ciências
contábeis na Universidade Federal do Pará, com conclusão
em 2004.
Entre as experiências profissionais, ele cita trabalhos no governo do Pará em 2018 e no período entre 2007 e 2011.
O religioso ainda descreve
suas habilidades: "Experiência
em liderança; objetivo; comunicativo; íntegro e boa relação
com as pessoas (Networking)".
A Folha de S.Paulo mostrou
como os pastores usavam um
hotel no Setor Hoteleiro Sul de
Brasília para negociar com
prefeitos e receber integrantes
do governo. Funcionários relataram à reportagem ter visto
Arilton com uma barra de ouro no bolso no restaurante do
hotel.
Milton Ribeiro deixou o cargo
uma semana após a revelação
pela Folha de S.Paulo de áudio
em que ele afirma que o governo
prioriza prefeituras cujos pedidos de liberação de verba foram
negociados pelos pastores Gilmar e Arilton.
Na gravação, Ribeiro diz ainda que isso atende a uma solicitação de Bolsonaro e menciona
pedidos de apoio que seriam supostamente direcionados para
construção de igrejas. A atuação
dos pastores junto ao MEC foi
revelada anteriormente pelo
jornal O Estado de S. Paulo.
"Foi um pedido especial que
o presidente da República fez
para mim sobre a questão do
[pastor] Gilmar", diz o ministro
na conversa obtida pela Folha
de S.Paulo em que participaram
prefeitos e os dois religiosos.

Caso do Val favorece
cassação de vereador
que fez fala racista
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS
Vereadores da Câmara Municipal de São Paulo têm dito
que o retrospecto recente do
caso Arthur do Val (União
Brasil) na Assembleia Legislativa de São Paulo deve direcionar a situação do vereador
Camilo Cristófaro, ex-PSB,
para a cassação.
Após o vazamento de áudios sexistas sobre mulheres
ucranianas, a Comissão de
Ética da Alesp aprovou por
unanimidade um relatório pela cassação de Do Val, que renunciou ao cargo. Os deputados ainda vão votar a suspensão dos direitos políticos de
Do Val, que, pelo que têm indicado as lideranças da Casa,
será aprovada.
O caso de Cristófaro guarda
diversas semelhanças com o
de Do Val. O vereador disse
uma frase racista durante uma
sessão da CPI dos Aplicativos
da Câmara na terça-feira, "é
coisa de preto, né".
Assim como Do Val, Cristófaro praticamente não tem
aliados na Câmara e é malvisto pelos colegas. Na Alesp, a
falta de aliados foi determinante para que o desfecho tenha sido o pior possível para o
deputado até o momento.
O deputado Delegado Olim
(PP-SP), relator do caso de Do
Val, disse ao Painel que a diferença do parlamentar para
Fernando Cury (Cidadania),
que foi apenas suspenso após
apalpar Isa Penna (PCdoB) em
plenário, é a de que o segundo
é querido pelos colegas.
Por fim, as perspectivas
eleitorais dos colegas para
2022 devem fazer com que
Cristófaro tenha dificuldades
de escapar da pena máxima,
assim como tem acontecido
com Do Val.
Diversos vereadores serão
candidatos a deputados estaduais ou federais e não vão
querer ter seus nomes associados ao alívio da punição a
Cristófaro.

Como mostrou a coluna
Painel da Folha de S.Paulo,
Milton Leite (União Brasil),
presidente da Câmara, tem articulado para que Elaine Mineiro, vereadora do PSOL que
é uma liderança negra, seja relatora do caso na comissão de
ética da Casa, em sinalização
de que quer uma punição rigorosa.
OUTROS CASOS
Essa não é a primeira vez
que Crisófaro se envolve em
confusão. Em 2019, ele chamou o vereador Fernando
Holiday (Novo) de "macaco
de auditório", no plenário da
Câmara.
"Gostaria de falar que lamentavelmente o senhor Fernando Holiday usa das redes
sociais, que ele é o grande macaco de auditório das redes
sociais, que ele usa dando risada dessa Casa, explodindo
as redes sociais, porque a população adora ver sangue,
maldade, mentira, fake, onde
ele acusa os seus colegas de
vagabundos", disse Cristófaro, na ocasião.
De acordo com a assessoria
do vereador Gilberto Nascimento (PSC), que preside a
Corregedoria, o caso referente
ao parlamentar Holiday deverá ser votado nas próximas semanas.
Em 2017, a então vereadora
e atual deputada estadual Isa
Penna (PSOL) disse que foi
empurrada e agredida por
Cristófaro em um dos elevadores do prédio da Câmara
Municipal.
De acordo com Isa, o vereador a xingou de "vagabunda",
"terrorista", "cocô de galinha" e
insinuou ameaças dizendo que
ela não deveria ficar surpresa
se "tomar uns tapas na rua".
Em seguida, já fora do elevador, Cristófaro se aproximou da colega de plenário e
lhe deu "um empurrão de leve", de acordo com Isa. O vereador negou na época e diz
que não ofendeu ninguém.

ZONA NORTE

Polícia investiga mortes
de idosos em clínica
A Polícia Civil investiga a
causa da morte de idosos em
menos de 24 horas em uma instituição de longa permanência
no Jardim Japão, zona norte da
capital paulista. Foram três
mortes da tarde do dia 19 até a
madrugada do dia 20, mas somente dois boletins de ocorrência foram elaborados.
O primeiro óbito, o de uma
mulher de 95 anos, ocorreu na
tarde de terça-feira (19). A família não comunicou o fato à
polícia e, por isso, não está sendo investigado. No início da
madrugada de quarta (20),
morreram João Guilherme Filho, 71, e Ordália Maria Marques Dias, 78. Segundo familiares, os dois idosos tiveram sintomas como febre e diarreia.
No dia 18, cerca de 40 moradores da casa foram vacinados
com uma dose de reforço contra o coronavírus e outra de influenza (gripe). As vigilâncias
sanitárias da cidade e do estado de São Paulo formaram
uma comissão para apurar o
caso e informaram que está totalmente afastada qualquer
possibilidade de ligação entre
as mortes e alguma reação das
vacinadas. Ambas as instâncias
consideram as investigações
encerradas.
A SSP (Secretaria de Segurança Pública) afirma que as
duas mortes suspeitas foram registradas pelo 20º Distrito Policial (Água Fria) e estão sendo
investigadas por meio de inquérito policial instaurado pelo 19º
Distrito Policial (Vila Maria).
"Os laudos periciais consta-

taram que as mortes foram causadas por tromboembolismo
pulmonar e foram analisados
pela autoridade policial. Os
frascos de vacinas dos mesmos
lotes aplicados nos idosos foram apreendidos e enviados ao
Instituto Adolfo Lutz para que
fossem submetidos às perícias
pertinentes", diz a SSP em nota.
"As investigações prosseguem
para esclarecer todas as circunstâncias das mortes", completou a secretaria.
Na semana das mortes,
equipe das vigilâncias sanitárias da cidade e do estado de
São Paulo foram ao local e se
reuniram com os proprietários
do estabelecimento, que é particular.
Em seu relatório, escrito na
sexta (29), o Centro de Vigilância Epidemiológica, órgão estadual, afirma que passou a investigar um possível evento adverso após aplicação da vacina
contra Covid da Janssen e contra influenza do Butantan e
concluiu que não há relação
causal. "Os três idosos faleceram entre 24 e 36 horas após a
vacinação, portanto o período
não compatível para um quadro de STT [Síndrome de Trombose com Trombocitopenia]",
diz o CVE.
O fenômeno trombótico, segundo o centro, é um evento
extremamente raro e é mais comum entre os mais jovens. "O
início dos sintomas acontece a
partir do quarto dia após a vacinação. Além disso, é esperada
plaquetopenia (plaquetas baixas)", diz o laudo.
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Tribunal nega
irregularidades de
juíza no caso Flordelis
O Tribunal de Justiça (TJ)
negou, ontem, que a juíza
Nearis dos Santos Arce tenha
praticado irregularidades,
conforme alegado pela defesa
da ex-deputada Flordelis dos
Santos de Souza. Os advogados da ex-deputada pedem a
suspensão do julgamento,
marcado para o dia 6 de junho, e a suspeição de Nearis,
por ela ter se reunido com os
jurados do caso.
Os advogados, que também
pedem a transferência do julgamento de Niterói para o Rio
de Janeiro, ingressaram na terça-feira com os pedidos no
Tribunal de Justiça. Flordelis é
acusada de ter participado,
juntamente com alguns de
seus filhos, do assassinato de
seu marido, o pastor Anderson
do Carmo, em junho de 2019.
“No dia 25 de abril de 2022,
a juíza presidente reuniu os
potenciais jurados do caso, no
salão de tribunal do júri da Comarca. No entanto, a magistrada proibiu a participação e
permanência de um dos defensores das acusadas, informando, por intermédio de sua
assessoria, que não permitiria
sua entrada sob o argumento
de que causaria constrangimento aos jurados” relatou a
defesa de Flordelis.
Os advogados pedem a suspeição da juíza por este fato e
porque ela, na opinião deles,
teria expressado juízo de valor
sobre o crime, em julgamento
anterior, dos filhos da pastora,
também incriminados pelo
homicídio.
“Assim, resta comprovada a
pré-disposição e parcialidade
da magistrada a partir de suas
próprias palavras, o que inviabiliza que o julgamento trans-

corra de maneira tranquila e
em equilíbrio entre as partes,
bem como, o comprometimento da parcialidade dos jurados, pois a juíza conversou
com estes a portas fechadas,
inclusive com a proibição expressa da participação do advogado que estava presente no
ato, causando prejuízo à defesa", sustentaram os advogados.
ATO ROTINEIRO
Procurado, o TJ disse que se
reunir com o corpo de jurados
é um ato rotineiro, quando um
novo grupo começa o serviço
do júri
Ainda segundo a nota não
foi permitida a participação
dos advogados de Flordelis
por não haver previsão da lei
neste sentido
DESAFORAMENTO
Os advogados da ex-deputada também querem o desaforamento do julgamento,
transferindo de Niterói para o
Rio de Janeiro, por considerarem que os jurados niteroienses estejam contaminados pela opinião pública favorável à
condenação da pastora.
"Pelo aspecto jurídico, a
imparcialidade está fundada
em garantia relacionada à própria prestação jurisdicional e
aos princípios do devido processo legal e da presunção de
inocência. Em um Estado Democrático de Direito se exige
que os julgamentos sejam justos e imparciais. Sendo assim,
na hipótese de haver indícios
suficientes que coloquem em
dúvida a imparcialidade, o desaforamento deve ser determinado” sustentou a defesa.
O Tribunal de Justiça ainda não se pronunciou sobre
essa demanda da defesa de
Flordelis.

C O V I D -19

Rio aplica reforço em
quem tem 65 anos
VITOR ABDALA/ABRASIL
A cidade do Rio de Janeiro
começou a aplicar ontem a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para idosos com 65 anos de idade ou
mais. Poderão ser imunizados
aqueles que receberam a primeira dose de reforço há quatro meses ou mais, segundo a
Secretaria Municipal de Saúde.
Também podem ser imunizados com essa nova dose pessoas com imunossupressão

que tenham 18 anos ou mais.
Segundo o calendário de
vacinação do município, as
pessoas que têm 60 anos ou
mais receberão a segunda dose de reforço a partir do dia 11
de maio.
De acordo com a Secretaria
Municipal de Saúde, 63% da
população adulta do Rio de Janeiro receberam a primeira
dose de reforço contra a covid19. Já a segunda dose de reforço foi aplicada em 41,1% dos
idosos com 80 anos ou mais.

GRANDE RIO

Ataque de pastor e youtubers
contra enredo será alvo de ação
O babalorixá Sidney Nogueira e o advogado e ex-secretário
de Justiça e Defesa da Cidadania
de São Paulo Hédio Silva Júnior
vão enviar uma notificação extrajudicial para o YouTube pedindo que a plataforma retire
conteúdo de intolerância religiosa relacionado com a escola de
samba Acadêmicos do Grande
Rio. A campeã do carnaval carioca apresentou um enredo sobre
Exu em seu desfile. Em um documento, eles listam canais e vídeos da rede social que falam em
"batalha espiritual" contra demônios e acusam a escola de colocar "pessoas sendo possuídas"
no desfile.
A ideia é enviar a notificação
em 13 de maio, Dia da Abolição
da Escravatura. Eles também
vão entrar com uma representação criminal contra os autores
dos conteúdos. "Essas postagens
veiculam discursos de ódio religioso e de racismo religioso que
incitam e induzem os brasileiros
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a agredirem as religiões afrobrasileiras e seus adeptos", afirma Hédio Silva Júnior. Um dos
vídeos citados é do cantor de
música gospel Rafael Bitencourt,
que tem 700 mil inscritos em seu
canal na plataforma.
No vídeo "POSSUÍDOS! carnaval e a verdade que não te
contaram! Batalha espiritual!",
ele afirma que a escola de samba
"colocou pessoas manifestando
demônios, ficando possuídas" e
"Jesus humilhado pelo diabo" no
desfile.
O conteúdo já tem mais de
436 mil visualizações.
Bittencourt também acumula
mais de 197 mil seguidores no
Instagram, entre eles o senador
Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
Bitencourt ministra cursos
online sobre "a volta de Jesus", a
"chegada da nova ordem mundial" e sobre "como se defender
legalmente se alguém te obriga a
apresentar um passaporte (de
vacinação)".

Fome extrema atinge quase
200 milhões e pode piorar
C

onflitos, eventos climáticos e crises econômicas agravaram a
fome extrema no mundo em
2021, com um recorde de 193
milhões de pessoas de 53 países em situação de insegurança
alimentar aguda, 40 milhões a
mais do que no ano anterior,
afirmou ontem uma agência da
ONU (Organização das Nações
Unidas).
O número vem crescendo e
quase dobrou desde 2016, ano
do primeiro levantamento sobre
o assunto.
Com a guerra na Ucrânia, a
perspectiva é de que haja uma
piora nesse cenário caso não sejam tomadas providências urgentes, completou, na apresentação de seu relatório anual, a
Rede Global Contra Crises Alimentares, uma aliança criada
pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação
e para a Agricultura) com o Programa Mundial de Alimentos e a
União Europeia.

GUERRA

O relatório avalia a insegurança alimentar aguda, definida
como a falta de alimentos que
ameaça imediatamente a vida
ou os meios de subsistência de
uma pessoa. É diferente da fome
crônica, que afeta cerca de 800
milhões e é medida por outro levantamento.
Ao abordar as perspectivas
futuras, o relatório afirma que a
invasão da Ucrânia pela Rússia dois países que são grandes produtores de alimentos– deve
agravar a fragilidade de nações
muito dependentes de cereais
ou fertilizantes russos ou ucranianos, como Afeganistão, Etiópia, Haiti, Somália, Sudão do
Sul, Síria e Iêmen.
Em 2021, a Somália obteve
mais de 90% de seu trigo da Rússia e da Ucrânia, a República
Democrática do Congo recebeu
80%, enquanto Madagascar importou 70% dos alimentos básicos dos dois países.
"A guerra evidenciou a interconexão e a fragilidade dos sis-

temas alimentares", destacou a
FAO, advertindo que as "perspectivas para o futuro não são
boas".
"Se não fizermos mais para
apoiar as zonas rurais, a magnitude dos danos vinculados à fome e à deterioração do nível de
vida será dramática. É necessária
uma ação humanitária urgente e
em larga escala", acrescentou.
Guerras, pandemia e meteorologia Os conflitos foram a causa da insegurança alimentar de
139 milhões de pessoas, sobretudo em países que sofrem crises políticas e humanitárias como a República Democrática do
Congo (RDC), Etiópia, Afeganistão e Iêmen.
As dificuldades econômicas
devido à pandemia de Covid-19,
menos graves que em 2020, foram a principal causa da fome
aguda para 30,2 milhões de pessoas no mundo, enquanto as
condições meteorológicas extremas foram a principal causa
para 23,5 milhões de pessoas em

oito países africanos.
No caso da América Latina e
do Caribe, mais de 12 milhões
de pessoas viveram uma grave
crise de insegurança alimentar
em 2021, especialmente em
Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicarágua e Haiti, o país
mais afetado, com 46% de sua
população em situação de
emergência.
O relatório ressalta que o impacto da pandemia piorou a crise
econômica nesses países, já afetados por catástrofes naturais.
No entanto, especialistas
afirmam que nestes países se
detecta uma recuperação econômica "parcial" após a temporada de cultivos, pelo que se espera uma diminuição do número de pessoas que sofrem com a
fome aguda para cerca de 10,8
milhões.
Essa tendência, porém, pode
ser atenuada pelos altos preços
dos insumos agrícolas, que limitam a produção e reduzem a demanda por mão de obra.

DAS BATINAS

Igreja Ortodoxa russa critica Papa e
patriarca Cirilo entra na mira da UE
O conflito que se desenrola
no Leste Europeu deu sinais ontem de que pode contribuir para
um desgaste ainda maior na relação entre a Igreja Ortodoxa
Russa e a Igreja Católica Romana, com a diplomacia religiosa
trocando farpas públicas.
O Departamento de Relações
Exteriores da instituição russa
acusou o Papa Francisco, líder
católico, de ter "usado o tom errado" ao despender comentários sobre a conversa de aproximadamente 40 minutos que teve com o patriarca Cirilo, líder
ortodoxo, em março.
O pontífice havia relatado, em
entrevista a um canal italiano,
que Cirilo apresentou uma lista
de justificativas para a Guerra da
Ucrânia e chegou a afirmar que o
russo não deveria se tornar um
"coroinha de Putin". Entre outras coisas, o papa alega ter pedido a Cirilo para que abandonasse a linguagem da política e prio-

rizasse a de Deus.
A nota da Igreja Ortodoxa
descreve a postura como lamentável e diz que "é improvável
que as falas contribuam para o
estabelecimento de um diálogo
construtivo entre as Igrejas Católica Romana e Ortodoxa Russa, especialmente necessário no
momento atual."
O texto diz ainda que Cirilo,
aliado de Putin, teria apresentado duas razões que sustentariam a invasão da Ucrânia. A primeira seria o cenário em Kiev
em 2014, quando a insatisfação
social levou à queda do líder
pró-Moscou Víktor Ianukovitch
–episódio que chama de golpe.
Já a segunda seria a promessa
quebrada da Otan (aliança militar ocidental) de não avançar
para o leste. "O patriarca Cirilo
lembrou o papa que, no final do
período soviético, a Rússia recebeu garantias de que a Otan não
se expandiria uma única polega-

da para o leste", diz.
"No entanto, essas promessas
não foram cumpridas", segue o
texto. "Se a Otan tivesse acolhido a Ucrânia como membro, o
tempo que levaria para um foguete chegar a Moscou seria de
alguns minutos, e a Rússia não
pode permitir isso."
A declaração, em partes, dialoga com comentários de Francisco. Ao jornal italiano Corriere
della Sera, ao comentar as raízes
que encontra para o comportamento de Putin, disse: "talvez os
latidos da Otan na porta da Rússia tenham o obrigado a desencadear a guerra".
Cirilo, também nesta quarta –
70º dia de guerra–, entrou na
mira da Comissão Europeia, o
braço executivo da UE, que propôs congelar seus bens como
parte do sexto pacote de sanções
que deve ser aplicado contra
Moscou junto com um embargo
ao petróleo.

Diplomatas e documentos
acessados por veículos como
The New York Times, Reuters e
Politico mostram que Cirilo foi
descrito como um dos mais
proeminentes apoiadores do
conflito. "Ele é, assim, responsável por apoiar ou implementar ações e políticas que prejudicam e ameacem a integridade territorial, a soberania e a
independência da Ucrânia",
diz trecho do documento sobre
o assunto.
Um porta-voz sênior da Igreja
Ortodoxa criticou o bloco europeu por pensar que as sanções
terão algum efeito, comparando-as às décadas de repressão
que a instituição sofreu sob o domínio soviético. "Tentar intimidar nossa igreja colocando o clero em algum tipo de lista só é
possível para alguém que não
esteja familiarizado com a história", escreveu Vladimir Legoida
em um aplicativo de mensagens.

ENTREVISTA

Lula diz que Zelenski é tão responsável
quanto Putin pela Guerra da Ucrânia
O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) disse à revista
americana Time que considera o
presidente da Ucrânia, Volodimir
Zelenski, tão responsável quanto
o russo Vladimir Putin pela guerra
em seu país.
Ele também afirmou que os
EUA e a União Europeia estimularam o conflito e fez duras críticas à
ONU, que, segundo ele, "não representa mais nada" e "não é levada a sério pelos governantes".
Na entrevista, concedida no
fim de março e publicada ontem,
Lula disse que Zelenski poderia ter
negociado mais com a Rússia,
mas acabou transformando o
conflito em um espetáculo.
"Fico vendo o presidente da
Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido
em pé por todos os parlamentos,
sabe? Esse cara é tão responsável
quanto o Putin. Ele é tão responsável quanto o Putin. Porque numa guerra não tem apenas um
culpado", afirmou.
Segundo a Time, Lula prepara
seu "segundo ato", a nova etapa de
sua vida política. No enunciado, a
revista afirma que o "presidente
mais popular do Brasil retorna do
exílio político com uma promessa

de salvar a nação".
Questionado pela publicação
sobre a Guerra da Ucrânia, Lula
condenou a invasão de Putin, mas
acrescentou que ele não é o único
responsável. "Putin não deveria
ter invadido a Ucrânia. Mas não é
só o Putin que é culpado, são culpados os Estados Unidos e é culpada a União Europeia. Qual é a
razão da invasão da Ucrânia? É a
Otan? Os Estados Unidos e a Europa poderiam ter dito: 'A Ucrânia
não vai entrar na Otan'. Estaria resolvido o problema", disse.
A aproximação da Ucrânia
com a aliança militar ocidental é
uma das justificativas de Putin para ter invadido o país vizinho, em
24 de fevereiro. Em meados de fevereiro, após conversar com Putin
e uma semana antes da invasão
russa à Ucrânia, o chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que a adesão de Kiev à aliança não estava na
agenda e que "todas as partes sabiam disso.
Em 15 de março, em meio a negociações de paz entre os dois lados, Zelenski chegou a sinalizar
que os ucranianos deveriam reconhecer que não seria possível entrar para a organização. Mas o
Kremlin quer garantias mais fortes

e pediu, entre as reivindicações
para encerrar a guerra, uma mudança na Constituição ucraniana
para garantir que nunca irá aderir
à Otan ou à União Europeia.
Na entrevista à Time, Lula afirmou que a União Europeia, a Otan
e Zelenski deveriam ter negociado
por mais tempo com a Rússia para
evitar o conflito. O petista também
criticou o líder ucraniano, dizendo
que ele tem "um comportamento
um pouco esquisito, porque parece que ele faz parte de um espetáculo". "Ele aparece na televisão de
manhã, de tarde, de noite, aparece
no Parlamento inglês, no alemão,
no francês, como se estivesse fazendo uma campanha. Era preciso que ele estivesse mais preocupado com a mesa de negociação."
Zelenski, diz Lula, "quis a guerra". "Se ele (não) quisesse a guerra,
ele teria negociado um pouco
mais. É assim. Eu fiz uma crítica ao
Putin quando estava na Cidade do
México, dizendo que foi errado invadir. Mas eu acho que ninguém
está procurando contribuir para
ter paz. As pessoas estão estimulando o ódio contra o Putin. Isso
não vai resolver! É preciso estimular um acordo."
O brasileiro afirmou ainda que

o presidente dos EUA, Joe Biden,
"está vivendo um momento difícil" e não tomou a decisão correta
na guerra. "Os Estados Unidos
têm um peso muito grande, e ele
poderia evitar isso, não estimular.
Poderia ter falado mais, poderia
ter participado mais, o Biden poderia ter pegado um avião e descido em Moscou para conversar
com o Putin. É esta atitude que se
espera de um líder. Que ele tenha
interferência para que as coisas
não aconteçam de forma atabalhoada. E eu acho que ele não fez."
Nesse momento, Lula lembrou
o reconhecimento dos EUA e da
União Europeia ao opositor venezuelano Juan Guaidó, em 2019.
"Você não brinca com democracia. O Guaidó para ser presidente
da Venezuela teria que ser eleito.
A burocracia não substitui a política", afirmou.
O petista disse ainda que a
ONU não é levada a sério -a publicação da declaração ocorre seis
dias depois de um comitê do organismo ter concluído que ele foi vítima de um julgamento parcial na
Lava Jato. "É urgente e é preciso
criar uma nova governança mundial. A ONU de hoje não representa mais nada.

