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BALANÇO

Bradesco
lucra R$ 6,8
bilhões no
1o trimestre
O Bradesco teve um lucro líquido recorrente de R$ 6,8 bilhões no primeiro trimestre de
2022, o que corresponde a um
crescimento de 4,7% na comparação com o mesmo período do ano passado, e de 3,1%
em relação ao trimestre imediatamente anterior, segundo
balanço divulgado ontem. A
carteira de crédito do banco
chegou a R$ 834,5 bilhões ao
final de março, o que equivale
a uma expansão de 18,3% em
bases anuais e de 2,7% na margem. Segundo o Bradesco, foi
registrado crescimento de dois
dígitos em praticamente todos
os produtos, tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas, com destaque para as
operações de cartão de crédito, crédito pessoal, consignado, financiamento imobiliário,
crédito rural, conta garantida
e CDC. "Estamos satisfeitos
com as entregas deste primeiro trimestre. O mundo é outro,
está em transformação, e, nesse contexto, são intensas as
mudanças globais na política
monetária, no câmbio e na inflação. Isso gera volatilidade.
Nossa decisão é focar na escala, no investimento em tecnologia, inovação e rigoroso
controle dos orçamentos",
afirmou Octavio de Lazari Junior, presidente-executivo do
Bradesco, em nota. "Apesar
do aumento da Selic, a originação de crédito mantém boa
dinâmica, pois as pessoas voltaram ao consumo", disse Lazari. PÁGINA 2
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Petrobras lucra R$ 44,5 bilhões
e vai dar R$ 48 bi em dividendos
Impulsionada pela escalada do preço do petróleo após o início da
Guerra da Ucrânia, a Petrobras fechou o primeiro trimestre de 2022
com lucro de R$ 44,5 bilhões. O resultado é o terceiro melhor já registrado por uma companhia aberta no Brasil. Os elevados lucros da estatal são alvo de críticas na oposição e no próprio governo, diante da
alta dos preços dos combustíveis no país. Após a divulgação, o presi-

APRONTANDO

dente classificou o lucro da estatal como "estupro" e pediu à empresa
para não promover novos reajustes. A Petrobras, porém, também é
alvo de postos e importadores, que reclamam da falta de reajustes e a
consequente defasagem em relação aos preços internacionais. Esse
cenário estaria provocando um "racionamento seletivo", ao prejudicar empresas de menor porte, incapacitadas de importar. PÁGINA 2
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General da Defesa pressiona TSE
por respostas de questionamentos
O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira,
pediu ontem ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que sejam divulgados questionamentos feitos pelas Forças Armadas sobre o pleito
deste ano. O ofício foi enviado ao presidente do TSE e ministro do
STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin. As Forças Armadas têm cobrado mudanças no sistema eleitoral desde que foram
convidadas, no ano passado, a integrar a CTE (Comissão de Transparência das Eleições). Em fevereiro, o TSE publicou em seu site

documento com respostas a uma série de questionamentos das
Forças Armadas, que tinham sido feitos em dezembro. Um novo
documento foi enviado, mas este segue sob sigilo. O pedido de divulgação dos questionamentos ocorre após o presidente Jair Bolsonaro (PL) ter levantado dúvidas sobre a lisura das eleições e feito
insinuações golpistas. No ofício, o ministro sugere que sejam divulgados os "documentos ostensivos (não sigilosos) relacionados à
CTE". PÁGINA 5

EXTERIOR

Balança tem
superávit
de US$ 8,1 bi
em abril
PÁGINA 2

Bolsonaro quer fazer auditoria privada nas urnas
O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse ontem que uma empresa contratada pelo PL irá fazer uma auditoria privada das eleições deste ano. No
momento em que amplia os questionamentos ao processo eleitoral e faz
insinuações golpistas, Bolsonaro sugeriu, em tom de ameaça, que os resultados da análise podem complicar o TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
se a empresa constatar que é "impossível auditar o processo". "(A empresa) pode daqui a 30, 40 dias, chegar à conclusão que dada a documentação que tem na mão, dado o que já foi feito até o momento para melhor
termos eleições livre de qualquer suspeita de ingerência externa, pode fa-

lar que é impossível auditar e não aceitar fazer o trabalho", disse Bolsonaro durante transmissão nas redes sociais. "Olha a que ponto podemos
chegar", afirmou. Na sequência, Bolsonaro disse que "estamos vendo o
TSE", além de os ministros da corte, "ficarem numa situação bastante
complicada". Ele citou o presidente do tribunal, Edson Fachin, além de
Alexandre de Moraes..O novo capítulo da ofensiva do presidente contra o
sistema eleitoral foi feito no mesmo dia em que ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, pediu para o TSE divulgar os questionamentos feitos pelas Forças Armadas sobre o pleito. PÁGINA 5
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Bolsas no mundo
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EURO Comercial
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Aversão ao risco
derruba bolsas e
faz dólar subir 2,3%
LUCAS BOMBANA E EDUARDO
CUCOLO/FOLHAPRESS
Após o bom humor tomar
conta dos mercados no pregão
passado com a perspectiva de
que o aperto monetário nos
EUA não seria tão agressivo
como alguns estavam esperando, a aversão ao risco voltou a dar as cartas ontem.
O dia foi marcado por quedas expressivas das ações nas
Bolsas dos EUA e no Brasil,
com o dólar voltando a se fortalecer ante o real.
Após iniciar a sessão passada em alta e inverter de tendência na esteira da decisão
do Federal Reserve (Fed, o
banco central dos Estados
Unidos) para fechar em queda
de 1,2%, o dólar voltou a ganhar força no mercado local.
Com alta acima de 2% desde a manhã, a valorização da

moeda norte-americana se intensificou no início da tarde e
chegou a se aproximar dos 3%.
No fechamento da sessão, o
dólar comercial marcava valorização de 2,28%, cotado a R$
5,015 para venda.
Já a Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa), que fechou na véspera com ganhos
de 1,7%, retomou a tendência negativa dos dias anteriores. O Ibovespa (Índice Bovespa) encerrou ontem em
queda de 2,81%, aos 105.304
pontos.
O movimento está alinhado
com o observado no mercado
americano -o S&P teve perdas
de 3,57%, enquanto o Dow Jones terminou o pregão em baixa de 3,12%. O Nasdaq cedeu
4,99%, maior baixa da Bolsa
americana de tecnologia desde 11 de junho de 2020, quando caiu 5,27%.

Caoa encerrará
produção em Jacareí
e deve demitir 600
A Caoa Chery vai encerrar
suas atividades em Jacareí (80
km de SP) e deve deixar ao menos 600 funcionários desempregados, segundo o Sindicato
dos Metalúrgicos de São José
dos Campos e Região, que informa que o anúncio foi feito
ontem.
O encerramento das atividades está sendo debatido entre o sindicato e a empresa. A
entidade tenta negociar com a
companhia em busca de minimizar o impacto das demissões na região. Inaugurada
em 2015, a fábrica da Cherry
em Jacareí foi a primeira da
montadora fora da China e
produz os veículos Tiggo 3x e
Arrizo 6 Pro.
Em nota, a Chery afirma
que a unidade será remodelada. No entanto, confirma que
haverá demissões para que
possa fazer as readequações
necessárias. "Atenta às demandas globais em relação à
mobilidade sustentável, a
montadora assume o compromisso com o Brasil e seus consumidores de eletrificar todos
os modelos de seu portfólio até
o final de 2023", diz.
Além da unidade de Jacareí, a Caoa tem uma outra fábrica, em Anápolis (GO), onde são montados modelos da
Hyundai e Chery. A compra
de 50,7% da Chery pela Caoa
foi feita em 2017, por US$ 2
bilhões na época (cerca de
R$ 10,06 bilhões na cotação
atual).
Segundo a empresa, a produção será intensificada em
Anápolis. A meta de produção
de 60 mil unidades neste ano
está mantida. Quanto aos funcionários, a montadora confirma as negociações com o sindicato e diz que pagará as verbas rescisórias e demais encargos legais.
"Em relação aos colaboradores da planta de Jacareí, a
Caoa Chery está em negociação com os representantes

Petrobras lucra R$ 44,5 bi e
dará R$ 48 bi em dividendos
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

I

mpulsionada pela escalada
do preço do petróleo após o
início da Guerra da Ucrânia,
a Petrobras fechou o primeiro
trimestre de 2022 com lucro de
R$ 44,5 bilhões. O resultado é o
terceiro melhor já registrado
por uma companhia aberta no
Brasil.
Os elevados lucros da estatal
são alvo de críticas na oposição
e no próprio governo, diante da
alta dos preços dos combustíveis no país. Após a divulgação,
o presidente classificou o lucro
da estatal como "estupro" e pediu à empresa para não promover novos reajustes.
A Petrobras, porém, também
é alvo de postos e importadores,
que reclamam da falta de reajustes e a consequente defasagem em relação aos preços in-

ternacionais. Esse cenário estaria provocando um "racionamento seletivo", ao prejudicar
empresas de menor porte, incapacitadas de importar.
Ao divulgar o resultado ontem, a estatal anunciou a distribuição de R$ 48,5 bilhões em dividendos a seus acionistas.
Segundo a Petrobras, o desempenho no primeiro trimestre de 2022 foi beneficiado pela
valorização do petróleo, maiores exportações e melhores margens na venda de diesel, compensados negativamente pelo
menor volume de vendas de derivados.
O resultado é 3.718% superior
aos R$ 1,1 bilhão registrados no
mesmo período de 2021, ainda
sob forte efeito da queda nos
preços e na demanda provocada
pela pandemia. Vem logo depois do maior lucro anual da

história da Petrobras, de R$
106,6 bilhões, que levou a empresa a distribuir R$ 101,4 bilhões em dividendos.
À frente do lucro trimestral
divulgado nesta quinta estão
apenas outros dois resultados
da própria estatal, registrados
no quarto trimestre de 2020 e no
segundo de 2021, segundo levantamento feito por Einar Rivero com dados da TC/Economática.
No relatório entregue ao
mercado, o novo presidente da
estatal, José Mauro Coelho, disse que o desempenho deve-se
"ao fato de termos agora uma
Petrobras saneada, que reduziu
encargos com pagamento de dívidas, investe com responsabilidade e opera com eficiência".
A distribuição dos dividendos, diz a empresa, está alinhada à sua política de remunera-

ção aos acionistas, que prevê a
distribuição de 60% da diferença
entre fluxo de caixa e investimentos caso o endividamento
bruto fique menor do que US$
65 bilhões - no trimestre, ficou
em US$ 58,5 bilhões.
Com os mega-aumentos nos
preços dos combustíveis anunciados no dia 11 de março, o
preço médio dos derivados
vendidos pela estatal ficou em
R$ 544,25 por barril, alta de
12% em relação ao último trimestre de 2022. É o maior valor
já registrado na história da empresa.
A Petrobras fechou o trimestre com uma receita de R$ 141,6
bilhões, alta de 64,4% em relação ao mesmo período do ano
anterior, O Ebitda, indicador
que mede a geração de caixa,
subiu 58,8%, para R$ 77,7 bilhões.
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do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e
Região para a definição de
um pacote de indenização
suplementar, além do regul a r p a ga ment o d a s ve rbas
rescisórias legais, seguindo o
seu compromisso de respeito
aos trabalhadores", informa
a nota.
Quanto aos clientes, a
Caoa informa que seguirá
"prestando atendimento integral" a quem comprou modelos fabricados em Jacareí,
mantendo assistência técnica, garantias, peças e serviços
em mais de 140 concessionárias no país.
Pandemia afetou produção
de veículos A pandemia afetou a produção das montadoras no Brasil, que têm se recuperado aos poucos. Em março
deste ano, a Caoa Chery foi
uma das que colocou parte
dos funcionários da fábrica de
Jacareí em regime de lay-off
(interrupção temporária dos
contratos de trabalho). Ao todo, a medida atingiu 450 dos
cerca de 700 funcionários da
época.
Segundo dados do setor, as
vendas de veículos leves e pesados em abril mostraram sinais de melhora com a comercialização de 147.256
unidades no último mês, alta
de 0,3% em relação a março,
que teve dois dias úteis a
mais. A média diária de emplacamentos passou de 6.991
para 7.750 unidades/dia no
período.
MONTADORAS
Nos últimos anos, com a
crise econômica, o fechamento de unidades da Ford marcou o fim de uma era de produção. Em 2019, a montadora
anunciou o encerramento de
suas atividades na unidade de
São Bernardo do Campo
(ABC), encerrando uma era de
produção na região. Um ano
depois, foi a vez dos funcionários de Taubaté receberam a
notícia do fim das atividades e,
em 2021.

Bradesco lucra R$ 6,8 bilhões no
primeiro trimestre, alta de 4,7%
LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS
O Bradesco teve um lucro líquido recorrente de R$ 6,8 bilhões no primeiro trimestre de
2022, o que corresponde a um
crescimento de 4,7% na comparação com o mesmo período do
ano passado, e de 3,1% em relação ao trimestre imediatamente
anterior, segundo balanço divulgado ontem.
A carteira de crédito do banco
chegou a R$ 834,5 bilhões ao final de março, o que equivale a
uma expansão de 18,3% em bases anuais e de 2,7% na margem.
Segundo o Bradesco, foi registrado crescimento de dois dígitos
em praticamente todos os produtos, tanto para pessoas físicas
quanto para jurídicas, com destaque para as operações de cartão de crédito, crédito pessoal,
consignado, financiamento imobiliário, crédito rural, conta garantida e CDC.
"Estamos satisfeitos com as

COMÉRCIO

entregas deste primeiro trimestre. O mundo é outro, está em
transformação, e, nesse contexto, são intensas as mudanças globais na política monetária, no
câmbio e na inflação. Isso gera
volatilidade. Nossa decisão é focar na escala, no investimento
em tecnologia, inovação e rigoroso controle dos orçamentos",
afirmou Octavio de Lazari Junior,
presidente-executivo do Bradesco, em nota.
"Apesar do aumento da Selic,
a originação de crédito mantém
boa dinâmica, pois as pessoas
voltaram ao consumo", disse Lazari.
INADIMPLÊNCIA
O índice de inadimplência de
3,2% no encerramento do primeiro trimestre deste ano superou as taxas de março de 2021
(2,5%) e de dezembro (2,8%).
Entre as pessoas físicas, a taxa
de atrasos superior a 90 dias alcançou 4,4% em março de 2022,

ante 3,5% em março de 2021 e
3,8% em dezembro do ano passado.
Entre as micro, pequenas e
médias empresas, o índice de
inadimplência foi de 3,6%, contra
2,6% há um ano e 3,1% no final de
2021. Já entre as grandes empresas, o percentual ficou em 0,1%,
contra 0,4% em março do ano
passado e 0,3% em dezembro.
"Em comparação com os períodos que antecederam a pandemia, estamos com índices menores, mesmo com o crescimento expressivo da carteira de crédito, o que demonstra nossa boa
gestão de riscos."
A PDD (Provisão para Devedores Duvidosos) totalizou R$ 4,8
bilhões no primeiro trimestre,
crescimento de 23,7% em bases
anuais e de 12,9% na margem.
O ROAE (retorno anualizado
sobre o patrimônio), indicador
que mede a rentabilidade da
operação, foi de 18%, ante 18,7%
em março de 2021 e 17,5% em

dezembro passado.
"Esse resultado é uma demonstração de nossa capacidade
de capturar oportunidades, mesmo em um cenário de incertezas
-com altas na inflação, aumento
das taxas de juros e tensões geopolíticas", diz o banco no balanço de resultados.
Segundo o Bradesco, a mudança do ambiente macroeconômico levou a uma alteração no
"guidance" (projeções) de algumas métricas financeiras. O crescimento da margem com clientes passou de um intervalo entre
8% e 12% para entre 18% e 22%,
enquanto o avanço esperado da
receita de prestação de serviços
passou de 2% a 6% para o intervalo entre 4% e 8%.
Já a estimativa para a PDD foi
de R$ 15 bilhões a R$ 19 bilhões
para o intervalo entre R$ 17 bilhões e R$ 21 bilhões. Em relação
a despesas operacionais, o guidance se reduz de 3% a 7% para o
intervalo entre 1% e 5%.

EXTERIOR

Balança comercial atinge superávit
de US$ 8,1 bilhões em abril
A balança comercial brasileira
registrou superávit de US$ 8,14 bilhões em abril, informou a Secretaria do Comércio Exterior, do Ministério da Economia, ontem. Os
bens exportados somaram US$
28,9 bilhões e os bens importados, US$ 20,7 bilhões.
Em termos de valor exportado,
foi o maior já registrado para o
mês de abril em toda a série histórica. Mesmo assim, o superávit ficou menor do que em abril do
ano passado, quando registrou
US$ 10 bilhões.
Um dos fatores que impulsionaram o resultado no mês passado foi o aumento de quase 20% no
preço dos produtos exportados
pelo país, principalmente as commodities agrícolas. Em termos de

volume de produtos exportados,
houve uma queda de 8% nos embarques.
No acumulado do ano até
abril, as exportações totalizam
US$ 101,185 bilhões e as importações, US$ 81,238 bilhões, com saldo positivo de US$ 19,947 bilhões,
valor 10,5% maior do que o do
mesmo período do ano passado.
De janeiro a abril deste ano, a
corrente de comércio (soma das
exportações e importações) ficou
em US$ 182,424 bilhões, 25,5%
superior ao mesmo quadrimestre
de 2021.
SETORES
Comparado com abril do ano
passado, houve crescimento no
valor das exportações da agrope-

cuária, que registrou 12,7% (US$
48,73 milhões).
Os produtos com as maiores
variações positivas no preço foram milho não moído, com
655,4% de aumento (US$ 10,43
milhões na média diária), café
não torrado, com aumento de
53,8% (US$ 12,51 milhões na média diária), trigo e centeio, com
359.555,5% de aumento (US$ 2,90
milhões na média diária) e soja,
com 7,1% (US$ 23,52 milhões na
média diária).
A indústria de transformação
registrou crescimento de 35% nas
exportações em abril, na comparação com abril do ano passado,
totalizando US$ 202,31 milhões a
mais no valor embarcado.
Os produtos com maior desta-

que no setor foram óleos combustíveis de petróleo (57,2% com aumento de US$ 23,76 milhões na
média diária); carne bovina fresca, refrigerada ou congelada
(72,1% com aumento de US$
21,56 milhões na média diária);
farelos de soja e outros alimentos
para animais (excluídos cereais
não moídos), farinhas de carnes e
outros animais (55,4% com aumento de US$ 18,58 milhões na
média diária); e carnes de aves e
suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas
(44,1% com aumento de US$
12,07 milhões na média diária).
Na indústria extrativa, houve
queda de US$ 34,02 milhões
(10,2%) na comparação com abril
de 2021.
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Estados são acusados de driblar congelamento de ICMS
O

s governadores voltaram a sofrer pressão
da classe política por
causa da tributação cobrada sobre combustíveis. Congresso,
Ministério da Economia e empresas criticam os valores praticados pelos estados, que são
acusados até de driblar uma lei
recém-sancionada para não
baixar as alíquotas.

No caso das empresas, distribuidoras e postos de combustíveis reclamam que estados estão
contornando o congelamento
do ICMS, cobrando a diferença
entre a alíquota fixada e os preços mais elevados nas bombas.
No Paraná, empresas do setor conseguiram uma liminar
contra a secretaria de Fazenda.
Em Santa Catarina, postos di-

zem que a cobrança aumenta os
preços nas bombas. O setor teme que, com a possibilidade de
novos reajustes, outros estados
passem a adotar a estratégia.
O congelamento de ICMS foi
anunciado em setembro para
tentar reduzir a pressão sobre os
preços dos combustíveis. Inicialmente, valeria por seis meses, mas em março os governa-

dores prorrogaram a medida até
o fim de junho.
Os estados congelaram o valor
de referência usado para o cálculo do imposto, que é chamado de
PMPF (preço médio ponderado
ao consumidor final), revisto a
cada 15 dias de acordo com pesquisa de preços nos postos.
Com a medida, o valor do
PMPF em reais por litro deixou

de acompanhar a alta nas bombas. Mas em alguns estados, o
imposto pode ser cobrado também pela MVA (margem de valor agregado), que está relacionada ao preço real de venda
dos produtos.
As legislações determinam a
cobrança do maior valor entre
os dois e, com os preços mais altos nas refinarias e importações,

o MVA passou a valer mais que o
PMPF. Nas importações que
chegaram pelo Paraná, a diferença entre os dois chegou a bater R$ 0,20 por litro.
Com a cobrança pelo MVA, o
Sindicom (Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes) e importadores foram à Justiça para garantir a alíquota congelada.

Sexta-feira, 6 de maio de 2022

4

Rio de Janeiro

Cardeal Tempesta
Orani João Tempesta, O.Cist
Arcebispo do Rio de Janeiro

Dia das Mães

C

elebramos no próximo dia 8 de maio, segundo domingo de maio, o Dia das Mães aqui no Brasil e em
algumas partes do mundo. O Dia das Mães aqui no
Brasil ocorre no mês de maio, que é o mês mariano por
excelência e quando celebramos a memória de Nossa
Senhora de Fátima. Maria é o exemplo de Mãe para todas as mães e, para nós, é importante que o Dia das
Mães ocorra neste mês. Todas as mães devem se espelhar no exemplo de Maria como esposa e mãe que em
tudo fez a vontade de Deus.
Atualmente, há muita inversão de valores, seja pela
própria crise ideológica em que não querem mais festejar esse dia, seja porque os filhos não respeitam as suas
mães, não cuidam delas na velhice e acabam esquecendo de quem os colocou no mundo. Não devemos apenas nos lembrar das mães no Dia das Mães, mas durante todos os dias do ano. Não é somente nesse dia que
devemos presentear as nossas mães, mas devemos nos
fazer presentes todos os dias na vida delas.
Nesse Dia das Mães, procuremos ir à celebração
Eucarística com nossas mães. Se elas já faleceram, coloque o nome delas em intenção na missa. Se elas ainda estão vivas, encontrem-se com as suas mães, tenham uma refeição em família, especialmente com
suas mães, ou se não for possível porque residem distantes, telefonem ou façam chamada de vídeo pelo
aplicativo do celular. O importante é não esquecer da
data. É claro que o Dia das Mães é todos os dias, não
somente nesse dia, essa data é mais comercial, mas é a
oportunidade de agradecer a presença de nossas mães
junto de nós. Faz parte de nossa psicologia humana o
relacionamento com nossas mães. Mesmo na falta delas somos chamados a encontrar caminhos para compensar esse relacionamento.
As mães são muito importantes para nós, pois nos
deram a vida, cuidaram de nós e sempre que precisarmos, estarão dispostas a cuidar de nós. Mesmo que os
filhos saiam de casa por algum motivo, seja casamento
ou morar sozinho, e não dê certo e eles desejem voltar
para casa, as mães são as primeiras a acolher os filhos
de volta de braços abertos. Por isso, as mães são de
grande importância na vida dos filhos. Mesmo na velhice, na hora da dificuldade, os filhos clamam por
suas mães.
Quando rezamos o terço, oferecemos rosas para
Nossa Senhora, podemos durante o mês de maio rezar
o terço e colocar como intenção de todas as nossas
mães, e, assim, em cada ave-maria, oferecer rosas para
elas, também. Esse é o maior e melhor presente que
podemos oferecer para nossas mães, rezar por elas e
agradecê-las por nos ter dado a vida.
Convivemos nos últimos dois anos com a pandemia
da Covid-19, e não pudemos estar presentes como
queríamos com nossas mães nesse dia dedicado a
elas. Esse ano, com a pandemia um pouco mais tranquila, é a oportunidade de estarmos com elas, levarmos elas para almoçar em algum lugar ou reunir a família em casa. Reunir com elas, sobretudo, como forma de agradecer a presença delas em nossa vida.
As mulheres são mães duas vezes, ou seja, mães e
avós. Deus concedeu essa graça às mulheres. Que ensinemos aos nossos filhos a respeitarem as avós. Normalmente, são as avós que ensinam as primeiras orações aos netos, pois ficam com os netos enquanto os
filhos trabalham. As avós desempenham um papel importante na vida dos netos. Que nesse Dia das Mães os
netos também possam estar com as avós e agradecer a
presença delas em suas vidas.
Algumas mães partem cedo para a vida eterna, por
isso, temos que aproveitar cada minuto enquanto elas
estão ao nosso lado, dizer que amamos a nossa mãe
enquanto estamos aqui com elas, para que depois não
seja tarde demais. Não colocar as nossas mães em casa
de repouso e esquecer delas, mas cuidar delas até o último momento. O próprio mandamento da lei de Deus
diz que devemos honrar pai e mãe, e isso se dá até a
velhice.
Peçamos que Nossa Senhora, a Virgem de Fátima,
proteja e abençoe todas as mães e que, a exemplo da
Virgem Maria, as mães guardem tudo e meditem em
seu coração. Que as mulheres e mães dos dias de hoje
sofram menos violência e sejam mais respeitadas por
seus filhos e maridos. As mães devem ser amadas e respeitadas e, ao invés de levantar as mãos para elas, devemos, antes de tudo, oferecer carinho e amor para elas.
Têm muitas mulheres que são mães espirituais, pois
cuidam de tantas pessoas com o carinho materno.
Lembremos também da presença feminina na vida das
pessoas necessitadas. As mulheres demoraram para
conseguir o seu espaço na sociedade, como emprego,
direito a voto, entre outros. Permitamos que elas continuem com esse espaço na sociedade e que enquanto
elas trabalham fora, os filhos e marido cuidem da casa.
Muitas mulheres são pais e mães, ou seja, cuidam
da casa e dos filhos sozinhas, se desdobram para que
tudo corra bem. Que os filhos reconheçam o esforço
dessas mães e sejam reconhecidas nesse dia.
Valorize a sua mãe, esteja junto com ela, faça com
que esta data para ela seja uma data alegre e feliz, e que
ela se orgulhe de ter você como filho e você tenha orgulho de tê-la como mãe. Antes de comprar presente, faça-se presente na vida dela, essa é melhor forma de
gesto e carinho que podemos oferecer as nossas mães.
Que Deus abençoe todas as mães e famílias do Brasil inteiro, para que sempre possam estar unidas pelo
amor, se amando e se respeitando a cada dia. Amém.
Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.

OUTONO: Muitas nuvens com sol.
Manhã
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Tarde

Noite

28º

17º

85%

06:15 17:25

REGALIAS

STJ manda transferir Cabral
para quartel dos Bombeiros
O

STJ (Superior Tribunal de Justiça) autorizou a transferência
do ex-governador do Rio de Janeiro Sergio Cabral do presídio
de Bangu para o CBME-RJ (Grupamento Especial Prisional do
Corpo de Bombeiros).
Com a decisão do desembargador convocado Olindo de Menezes, Cabral ficará no grupamento até o julgamento do pedido de habeas corpus apresentado pela defesa ao TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).
O magistrado considerou imprudente a manutenção do exgovernador na unidade, levando em consideração decisão do
STF (Supremo Tribunal Federal) que determinou a remoção
de Cabral daquele estabelecimento prisional.
Por ter delatado, Cabral, na
avaliação de Menezes, tem direito a cumprir pena ou prisão
cautelar em estabelecimento
penal diferente dos demais.
Além disso, há fatos relacionados a pessoas daquela mesma
unidade prisional, citados na
delação do ex-governador.

A transferência se deve a indícios encontrados pela Vara de
Execuções Penais de que a Unidade Prisional da PM permitia
regalias a seus detentos.
A vistoria, realizada na semana passada e revelada pelo Fantástico, da TV Globo, neste domingo passado, encontrou estantes com compartimento para
esconder celulares, mais de R$
4.000 em dinheiro vivo, maconha, anabolizantes e lista de
compras em restaurantes.
O relatório não indica irregularidades dentro da cela de Cabral, a não ser uma prateleira
com fundo falso, supostamente
para esconder um aparelho celular. Contudo, afirma que o exgovernador estava numa área
externa de onde foi lançada para
fora da unidade, no momento
da fiscalização, uma sacola plástica em que havia três celulares,
um relógio Apple Watch, mais
de R$ 4.000 em espécie, relógio,
cigarros "aparentemente de maconha" e um token de banco.
Ao comentar a decisão do desembargador convocado do STJ,
a defesa do ex-governador afir-

mou que "a justiça mais uma vez
imperou".
"Foi reconhecido que a decisão de sua transferência, para
além de estar pautada em mera
presunção e achismos, fora determinada sem qualquer processo que a respaldasse, ou seja,
inverteu-se o devido processo
legal", afirmam em nota os advogados Patrícia Proetti e Daniel
Bialski, que defendem Cabral.
A defesa também afirma que
não há comprovação de que o
material irregular apreendido na
cadeia seja do ex-governador.
"O juiz primeiro determinou a
remoção do ex-governador para
somente depois apurar se houve
o seu envolvimento no episódio
narrado. Como não houve nenhum achado que pudesse ser
relacionado ao ex-governador, o
juiz da execução, em sua decisão, carregou de impressões
pessoais despidas de qualquer
mínima prova para justificar e
motivar a sua decisão cautelar
de remoção de presídio."
O ex-governador já responde
na Justiça por supostas regalias
na cadeia pública José Frederico

MEDICAMENTO

CHACINA

Investigação de massacre no
Jacarezinho chega ao fim com
24 das 28 mortes arquivadas
JÚLIA BARBON/FOLHAPRESS
As investigações da operação
policial mais letal da história do
estado do Rio de Janeiro, que
completa um ano, chegam ao fim
sem elementos suficientes para
confirmar o que se passou na
maioria das casas e vielas do Jacarezinho naquele 6 de maio de
2021. A força-tarefa que o Ministério Público estadual criou para
apurar as 28 mortes na favela da
zona norte carioca será desfeita
após finalizar o último dos 13 inquéritos ontem. Com isso, o saldo
final é de 24 óbitos arquivados e 4
óbitos que motivaram denúncias.
"Tudo leva a crer que as versões apresentadas pelos policiais
são coerentes. Mas, mesmo com
essas provas, a gente não pôde na
maioria dos casos cravar que houve legítima defesa. Nem dizer que
o policial executou", diz o promotor André Luís Cardoso, que coordenou o grupo formado ainda por
outros três promotores e um assessor jurídico.
A denúncia mais recente foi
feita contra os policiais civis
Amaury Sérgio Godoy Mafra e
Alexandre Moura de Souza, da
Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), pelos homicídios
de Isaac Pinheiro de Oliveira e Richard Gabriel da Silva Ferreira,
ambos de 23 anos.
A Promotoria concluiu que
eles foram assassinados quando
já estavam encurralados e desarmados no cômodo de uma casa e
que os agentes "efetuaram disparos contra as vítimas indistintamente, imbuídos da intenção comum de executá-las".
A versão de troca de tiros alegada pelos policiais, que mudaram seus depoimentos na se-

Marques, em Benfica. Ele foi
acusado em janeiro de 2018 de
instalar uma "videoteca" e manipular o sistema de videomonitoramento na unidade.
Após o episódio, o ex-governador foi transferido para a cadeia pública Pedrolino Werling
de Oliveira, conhecida como
Bangu 8. Em setembro, a defesa
de Cabral pediu a transferência
da unidade para evitar que ele
ficasse num mesmo presídio de
pessoas citadas em seu acordo
de delação com a Polícia Federal. A mudança foi autorizada
por decisão do ministro Edson
Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal).
O ex-governador está preso
desde novembro de 2016 sob
acusação de corrupção cometida durante sua gestão à frente
do Rio de Janeiro (2007-2014).
As penas somadas chegam a
407 anos, mas decisões recentes
do STF indicam que algumas
condenações devem ser anuladas. Ele é o único político ainda
preso em regime fechado em razão de desdobramentos da Operação Lava Jato.

gunda vez em que foram à delegacia, foi desmentida pelas perícias do local e dos corpos. Não
havia sinais de confronto, e fotos
mostram que Isaac já havia sido
duplamente baleado antes de
ser morto.
Ambos também foram acusados por fraude processual, porque teriam atribuído falsamente
às vítimas duas pistolas, carregadores e uma granada. Segundo a
denúncia a dupla ainda retirou os
corpos antes da chegada da polícia e alterou a cena do crime.
Outras duas denúncias já haviam sido aceitas pela Justiça: a
primeira contra dois policiais civis
que teriam matado e removido o
corpo de Omar Pereira, 21, do
quarto de uma criança, e a segunda contra dois chefes do tráfico
pelo homicídio do inspetor André
Frias, 48 -o homem suspeito de
ter efetuado o disparo morreu.
Em apenas duas ocorrências,
foi possível ter certeza da legítima
defesa dos agentes. Foram as que
tiveram mais mortos, sete em
uma casa e seis em outra. Na primeira, uma família contou ter sido feita refém; na segunda, houve
um policial ferido, marcas de intenso confronto e um vídeo de um
dos baleados caído ainda vivo.
O promotor afirma que a falta
de testemunhas foi a maior dificuldade -das 161 pessoas procuradas, eles conseguiram ouvir
apenas 72. Além do temor das trocas de tiro que afastaram os moradores das ruas naquele dia, imperou na comunidade o medo de falar com as autoridades sobre o caso. Uma das desconfianças da população era com o fato de a própria Polícia Civil, responsável pela
operação no Jacarezinho, ter sido
incumbida de investigar a ação. A

corporação chegou a abrir os inquéritos, mas finalizou apenas o
do inspetor e produziu um relatório às pressas dizendo que a morte de Omar era inconclusiva, após
a denúncia. O grosso dos casos,
portanto, acabou ficando apenas
nas mãos do Ministério Público,
seguindo determinações do Supremo Tribunal Federal, de 2020,
e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 2017. Ambos
decidiram que em ações que envolvam policiais, as investigações
devem ser conduzidas de maneira independente.
A Promotoria constatou ainda que duas das vítimas não
eram ligadas ao crime e foram
atingidas por acaso durante
confrontos. Carlos Ivan Avelino,
32, era catador de latinhas, morador de rua e não tinha os movimentos de um dos braços,
portanto nem poderia segurar
armas longas, por exemplo.
Já Matheus Gomes, 21, que
causou indignação ao ser fotografado morto com o dedo na
boca numa cadeira de plástico,
teve um ataque epilético no
meio da confusão e foi colocado
naquela posição numa tentativa
de salvamento, segundo moradores ouvidos.
Para chegar às conclusões, os
promotores usaram principalmente depoimentos de policiais,
familiares e testemunhas, além
dos laudos dos locais (em ao menos seis casas), das armas apreendidas e de mais de 90 roupas dos
mortos.
Essas últimas foram analisadas
por peritos independentes de São
Paulo, para checar que não havia
mistura de sangue ou esgarçamento, o que indicaria empilhamento ou arraste dos corpos.

Fiocruz vai
produzir 1o
antiviral oral
contra Covid
O Instituto de Tecnologia
em Fármacos da Fundação
Oswaldo Cruz (Farmanguinhos/Fiocruz) anunciou ontem que assinou um acordo
de cooperação tecnológica
com a farmacêutica americana Merck Sharp & Dohme
(MSD), com o objetivo de
produzir no Brasil o molnupiravir, primeiro antiviral
oral para o tratamento da
Covid-19.
O acordo foi assinado na
terça-feira passada e o medicamento recebeu quarta-feira, da Agência Nacional de
Vigilância em Saúde (Anvisa), a autorização de uso
emergencial no país. O pedido à Anvisa foi protocolado
pela MSD em novembro.
Em princípio, a Fiocruz
será responsável pela importação, administração, testagem, armazenagem, embalagem, rotulagem, liberação
e fornecimento do medicamento para o Sistema Único
de Saúde (SUS).
A transferência da tecnologia para a produção 100%
nacional será viabilizada ao
longo dos próximos dois
anos, após avaliação das
condições técnicas e demanda do SUS pelo molnupiravir.
O acordo prevê também a
condução de ensaios clínicos para verificar a eficácia
em um eventual uso profilático para a covid-19, além de
estudos experimentais da
atividade do medicamento
contra vírus como o da dengue e da chikungunya. A
MSD vai monitorar e prestar
assistência nas atividades
para a transferência parcial
de tecnologia.
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General da Defesa pressiona
TSE por respostas de questões
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

O

ministro da Defesa,
general Paulo Sérgio
Nogueira de Oliveira,
pediu ontem ao TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) que sejam divulgados questionamentos feitos pelas Forças Armadas sobre
o pleito deste ano.
O ofício foi enviado ao presidente do TSE e ministro do STF
(Supremo Tribunal Federal),
Edson Fachin. As Forças Armadas têm cobrado mudanças no
sistema eleitoral desde que foram convidadas, no ano passado, a integrar a CTE (Comissão
de Transparência das Eleições).
Em fevereiro, o TSE publicou
em seu site documento com respostas a uma série de questionamentos das Forças Armadas, que
tinham sido feitos em dezembro.
Um novo documento foi enviado, mas este segue sob sigilo.
O pedido de divulgação dos
questionamentos ocorre após o
presidente Jair Bolsonaro (PL)
ter levantado dúvidas sobre a lisura das eleições e feito insinuações golpistas.
No ofício, o ministro sugere
que sejam divulgados os "documentos ostensivos (não sigilosos) relacionados à CTE".
O general afirma, também no
documento, que a ideia é dar
maior transparência aos atos da
gestão pública. Também cita
que o pedido foi feito "em face
da impossibilidade de ver concretizada a reunião solicitada
por este ministro a Vossa Excelência".
Procurados, a Defesa e o
TSE ainda não se manifestaram sobre essa agenda que não
teria sido realizada. O tribunal
ainda não informou se irá divulgar os questionamentos dos
militares.
Nogueira também disse que
os documentos com as propostas da Defesa ao TSE sobre o
processo eleitoral têm sido solicitados via Lei de Acesso à Informação, também por jornalistas
e parlamentares.
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

Bolsonaro diz que fará auditoria privada
nas urnas e adota tom de ameaça ao TSE
MATEUS VARGAS E RICARDO
DELLA COLETTA/FOLHAPRESS
O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse ontem
que uma empresa contratada pelo PL irá fazer
uma auditoria privada das eleições deste ano.
No momento em que amplia os questionamentos ao processo eleitoral e faz insinuações
golpistas, Bolsonaro sugeriu, em tom de ameaça, que os resultados da análise podem complicar o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) se a empresa constatar que é "impossível auditar o
processo".
"(A empresa) pode daqui a 30, 40 dias, chegar à conclusão que dada a documentação que
tem na mão, dado o que já foi feito até o momento para melhor termos eleições livre de
qualquer suspeita de ingerência externa, pode
falar que é impossível auditar e não aceitar fazer o trabalho", disse Bolsonaro durante transmissão nas redes sociais.
"Olha a que ponto podemos chegar", afirmou.
Na sequência, Bolsonaro disse que "estamos
vendo o TSE", além de os ministros da corte, "ficarem numa situação bastante complicada".
Ele citou o presidente do tribunal, Edson Fachin, além de Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski.
O novo capítulo da ofensiva do presidente
contra o sistema eleitoral foi feito no mesmo dia
em que ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, pediu para o TSE divulgar os questionamentos feitos pelas Forças
Armadas sobre o pleito deste ano.
Os militares têm cobrado mudanças no sistema eleitoral desde que foram convidadas, no
ano passado, a integrar a CTE (Comissão de
Transparência das Eleições). Em fevereiro, o tribunal publicou em seu site documento com respostas a uma série de questionamentos dos mi-

são passíveis de fraudes.
Em mais de uma ocasião, Bolsonaro cobrou que o TSE aceite
as sugestões das Forças Armadas
para o processo eleitoral.
Uma das sugestões, segundo
Bolsonaro, seria que os militares acompanhassem a apuração final dos votos, no dia das
eleições.
"Este ministério, de forma
atenciosa ao convencionado pela CTE quanto à reserva do con-

litares, mas segue sob sigilo um documento com
cobranças feitas mais recentemente.
"Deixo claro, adiando ao TSE, essa auditoria
não vai ser feita após as eleições. Uma vez contratada, a empresa começa a trabalhar, a empresa vai pedir ao TSE, com toda certeza, quantidade grande de informações. Ela vai pedir às
Forças Armadas o trabalho que fez até agora",
disse o presidente.
Bolsonaro não informou qual empresa será
contratada para a auditoria. Disse apenas que
se trata de firma que faz este serviço "no mundo
todo". Disse ainda que pode "pedir socorro" a
outros partidos para pagar a análise, "se ficar
muito caro".
Atualmente, os partidos políticos já podem indicar técnicos para acompanhar as fases de especificação e de desenvolvimento de todos os programas de computador do TSE utilizados nas urnas eletrônicas e para o processo de votação.
Pelas normas, os códigos-fonte usados nas
urnas precisam estar disponíveis para verificação da sociedade civil e partidos um ano antes
da realização do primeiro turno.
Procurado, o advogado da campanha de
Bolsonaro, o ex-ministro do TSE Tarcísio Vieira
de Carvalho Neto, disse desconhecer informações sobre a contratação da empresa mencionada pelo presidente.
A assessoria do PL afirmou, por sua vez, não
ter detalhes sobre o tema.
"É o momento para ao TSE mostrar para o
mundo, a partir dessa empresa que vai fazer auditoria, que temos sistema mais confiável no
mundo no tocante às eleições", declarou Bolsonaro.
O presidente afirmou duas vezes durante a
transmissão que não deseja dar um golpe. "Ninguém quer dar golpe", afirmou. "Alguns dizem
que quero dar golpe. Como quero dar golpe se já
sou presidente?"

teúdo das discussões do grupo,
sempre respondeu que tais informações/documentos poderiam ser obtidos junto a esse tribunal, uma vez que foram produzidos no escopo dos trabalhos da comissão", escreveu Nogueira a Fachin.
"Este ministério entende, à
luz da legislação, que caberia a
esta pasta (o TSE) a divulgação
das referidas informações", disse ainda o general.

Bolsonaro já insinuou que ele
mesmo foi chamado ao debate
sobre as eleições com o convite
feito pelo TSE às Forças Armadas.
"Eles (TSE) convidaram as
Forças Armadas a participarem
do processo eleitoral. Será que
esqueceram que o chefe supremo das Forças Armadas se chama Bolsonaro?", disse o presidente no último dia 27, ao promover um evento oficial no Planalto com ataques ao STF.

STF

Conama tem 2 anos para editar
norma rigorosa sobre padrão do ar
O STF (Supremo Tribunal Federal) determinou ontem que o
Conama (Conselho Nacional do
Meio Ambiente) edite norma
mais protetiva ao meio ambiente quanto aos padrões de qualidade do ar. A maioria dos ministros votou para fixar prazo de 24
meses para essa providência.
A ordem é decorrente do julgamento de uma ação ajuizada
pela PGR (Procuradoria-Geral
da República) contra resolução
do conselho de 2018 que definiu
os índices de concentração de
poluentes no ar. Os ministros
concluíram que a norma não é

inconstitucional, mas que está
desatualizada.
No pedido inicial, a Procuradoria afirmou que a resolução
impugnada não dispõe, de forma eficaz e adequada, sobre os
padrões de qualidade do ar segundo os valores recomendados
pela OMS (Organização Mundial da Saúde), prevendo níveis
iniciais bastante permissivos.
A controvérsia é parte da
chamada "pauta verde", ações
relacionadas ao meio ambiente
e que receberam atenção especial do Supremo nas últimas
semanas. Há itens ainda a se-

rem julgados.
Embora editada na administração do ex-presidente Michel
Temer (MDB), o governo de Jair
Bolsonaro (PL) entendeu que a
resolução não representou retrocesso ambiental e que ela
trouxe parâmetros escalonados
que visam ao atingimento do
padrão de referência da OMS.
De acordo com a norma, poluente atmosférico é qualquer
matéria que torne "o ar impróprio ou nocivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público,
danoso aos materiais, à fauna e
flora ou prejudicial à segurança,

ao uso e gozo da propriedade ou
às atividades normais da comunidade".
A norma questionada considerou parâmetros fixados pela
OMS ainda em 2005. A organização atualizou os parâmetros
em 2021.
O questionamento da PGR foi
feito em 2019, na gestão de Raquel Dodge. Sucessor dela, Augusto Aras reviu essa posição no
julgamento. Para ele, não há inconstitucionalidade na norma, e
o texto contempla política progressiva de proteção ambiental e
foi precedido de amplo debate.

Nota
MPF VAI À JUSTIÇA PARA QUE GOVERNO VOLTE
A DIVULGAR DADOS DETALHADOS DO ENEM
O MPF (Ministério Público Federal) ingressou com uma ação
civil pública para que o governo Jair Bolsonaro (PL) retome a
divulgação dos dados detalhados do Enem, do Censo Escolar,
bem como das informações referente a outros exames e
pesquisas. O governo havia restringido o acesso às
informações, o que gerou crítica de especialistas. Em fevereiro,
o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais) deixou de divulgar parte dos chamados
microdados relacionados ao Enem 2020 e ao Censo da
Educação Básica de 2021. Os microdados reúnem todas as
informações detalhadas desses instrumentos, como recortes de
renda e cor de pele, e são base para pesquisas acadêmicas e
reportagens. Técnicos que acompanham o assunto e estudiosos

falam em apagão. O Inep, ligado ao MEC (Ministério da
Educação), argumentou que o novo formato de divulgação
buscava atender a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e
evitar a identificação dos participantes do Enem, por exemplo.
A Procuradoria ressalta na ação que as informações desses
bancos de dados já são anonimizadas e que o Inep estaria
violando os princípios da publicidade e transparência. A lei, no
entendimento do MPF, "não veda a publicação dos referidos
microdados". A ação pede liminar para que o Inep
disponibilize, em 30 dias, os dados de todos os exames e
resultados já realizados, sob pena de multa de R$ 1.000 por
dia, a ser paga pela presidente do instituto, Danilo Dupas
Ribeiro. "Pode-se afirmar que o Inep violou os
princípios/direitos fundamentais de publicidade e transparência
da Administração Pública", diz a ação, assinado pelo
procurador Pablo Coutinho Barreto.

ALTA

Brasil registra 151
mortes por Covid e
mais de 21 mil casos
O Brasil registrou 151 mortes por Covid e 21.112 casos da
doença, ontem. Com isso, o
país chegou 663.967 vidas perdidas e a 30.520.289 pessoas
infectadas pelo Sars-CoV-2
desde o início da pandemia.
As médias móveis de mortes e casos, apesar de oscilações para cima, ainda se encontram em estabilidade, em
comparação aos dados de
duas semanas atrás. A média
de óbitos agora é de 97 por dia
e a de infecções é de 15.087
diárias, maior valor desde
meados do mês passado.

Os dados do país, coletados
até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo,
UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e
divulgar os números relativos à
pandemia do novo coronavírus.
Em relação à vacinação, o
Brasil registrou 270.869 doses
de vacinas contra Covid-19
nesta quinta. De acordo com
dados das secretarias estaduais de Saúde, foram 24.571
primeiras doses e 90.407 segundas doses. Também foram
registradas 860 doses únicas e
155.031 doses de reforço.

Estudo eleva em 18% número
de mortes no Brasil em 2020
SAMUEL
FERNANDES/FOLHAPRESS
O Brasil pode ter tido 37 mil
mortes a mais por Covid-19 do
que foi registrado no primeiro
ano da pandemia em razão de
falhas na notificação, sugere
nova pesquisa. A estimativa
representa uma alta de 18%
em comparação aos números
oficiais.
Segundo indica o estudo,
publicado ontem na revista
Plos Global Public Health, o
país perdeu 243 mil vidas em
2020 por Covid, e não as 206
mil registradas. Para Elisabeth
França, professora do progra-

SERRA

DO

ma de pós-graduação de Saúde Pública da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e autora principal, é a primeira pesquisa divulgada a estimar em nível nacional os falecimentos a partir da apuração de mortes reais com causas relacionadas à Covid.
Problemas na notificação de
uma morte podem ocorrer porque um atestado de óbito costuma listar várias causas. No
entanto, explica França, dentre
essas explicações existe uma
causa básica -aquela que desencadeia todos os outros problemas no organismo que teriam levado a pessoa à morte.

CURRAL

Discussão e protesto
marcam audiência
sobre mineração
ISAC GODINHO/FOLHAPRESS
A Assembleia Legislativa de
Minas Gerais realizou ontem
uma audiência pública para
debater as possíveis consequências da liberação de um
projeto de mineração na Serra
do Curral, em Nova Lima (na
região metropolitana de Belo
Horizonte).
O empreendimento da governo estadual concedeu no último fim de semana o licenciamento para o empreendimento
da Taquaril Mineração S.A. (Tamisa), mas a iniciativa recebeu
críticas da prefeitura da capital
mineira e de ambientalistas.
A reunião de ontem foi marcada por tumultos e protestos
dos presentes. O principal
conflito se deu pelo tempo de
fala destinado à defesa do licenciamento ambiental. Inicialmente, a Superintendência
de Projetos Prioritários (Suppri) da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável teria 70 minutos para esclarecer 14 pontos do projeto.
Membros da mesa, como a
deputada Beatriz Cerqueira
(PT) e a vereadora de Belo Horizonte Duda Salabert (PDT) protestaram contra a diferença de
tempo dedicado à defesa do
projeto e o tempo dedicado aos
demais convidados –que teriam
apenas 5 minutos cada um.
A reunião precisou ser interrompida e o deputado Noraldino Júnior (PSC), presidente da sessão, modificou a
dinâmica após a discussão.

Com isso, o superintendente
da Suppri, Rodrigo Ribas, teve
30 minutos de fala e a ambientalista Jeanine Oliveira ganhou
20 minutos para apresentar
um contraponto.
Durante a fala de Ribas, representantes de entidades ambientalistas e grande parte do
público presente na assembleia ficaram de costas para o
plenário.
Leandro Amorim, representante da Tamisa, afirmou que a
empresa começará a se instalar na área a ser minerada ainda neste ano. Segundo ele, a
previsão é que essa primeira
fase do projeto dure entre um e
dois anos, antes do início das
operações.
Amorim disse que a Tamisa
não pretende recuar do projeto. Ele afirmou ainda que a população está mal informada e,
por isso, a repercussão do licenciamento ambiental para o
empreendimento está sendo
negativa.
Oliveira, moradora do bairro Paraíso, próximo a Serra do
Curral, disse que a população
das cidades impactadas não
foi chamada para participar
das discussões sobre o licenciamento da mineração.
Ainda segundo ela, a borda
de uma das cavas do empreendimento fica a menos de 200
metros do ponto mais alto do
Pico Belo Horizonte. Isso, disse a ambientalista, poderia
provocar a dispersão de partículas de minério que atingiriam as cidades de Nova Lima,
Belo Horizonte e Sabará.
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garoa. Tarde e noite com muita nebulosidade.

Cartórios registram
maior número de
divórcios desde 2007
O estado de São Paulo teve
um número recorde de divórcios em 2021, com 18.323 dissoluções de casamento. O número é o maior da série histórica iniciada em 2007. Os dados são do Colégio Notarial do
Brasil - Seção São Paulo
(CNB/SP), associação que representa os cartórios de notas.
Em relação a 2020, houve crescimento de 5%.
Na avaliação da associação,
o registro do aumento de casos se deve ao lançamento da
plataforma digital e-Notariado, que proporciona um caminho mais rápido de procedimentos para quem quer se divorciar. O sistema foi lançado
em meio à pandemia da covid-19, em junho de 2020.
O presidente da CNB/SP,
Daniel Paes Almeida, disse,
em nota, que a simplificação
do processo trouxe celeridade
ao procedimento, o qual “pode ser realizado até mesmo
no mesmo dia”. Ele não descarta, como um fator que
contribuiu para as dissoluções, o fato de que a pandemia “mudou a rotina de convivência dos casais”.
Na divisão por cidades,
Santos, no litoral paulista, teve
um dos maiores aumentos
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(27%), passando de 304 escrituras lavradas para 387. Em
seguida, está Mogi das Cruzes,
com alta de 18%, de 177 divórcios para 208.
Em termos gerais, quando a
contagem começou a ser feita,
em 2007, eram contabilizadas
4.066 dissoluções de casamento por ano no estado. O número
aumentou gradualmente com
um salto em 2010, quando passou de 4.468 para 9.377. Houve
outro salto no ano seguinte, em
2011, com um total de 13.988.
Depois de um período de relativa estabilização, o número voltou a crescer em 2019.
DIVÓRCIO ONLINE
O CNB/SP lembra que para
fazer o divórcio online é necessário que o casal esteja em
comum acordo com a decisão
e não tenha pendências judiciais com filhos menores ou
incapazes. O processo é totalmente digital. O casal comparece a uma videoconferência
conduzida pelo tabelião, portando um certificado digital
emitido de forma gratuita por
um Cartório de Notas.
Os serviços da plataforma
também funcionam em celulares. Além disso, as escrituras
online não têm custo extra para quem opta por essa modalidade.

Israel autoriza despejo de
palestinos na Cisjordânia
A

Suprema Corte de Israel, em decisão considerada histórica, decidiu na noite de quarta-feira passada que cerca de mil palestinos
de uma zona rural da Cisjordânia
podem ser retirados do local. O
veredito, que abre caminho para
a demolição de oito aldeias, coloca fim a um debate judicial que se
estendia por duas décadas.
A região de Masafer Yatta, na
província de Hebron, no sul da
Cisjordânia, foi declarada uma
zona de tiro pelo Estado israelense na década de 80, para ser usada
exclusivamente para fins de exercícios militares -a presença de civis ali é proibida. Cidadãos palestinos, no entanto, há muito reivindicam direito sob o território.
Os moradores, que recebem
apoio de grupos de direitos humanos israelenses, argumentam
que muitas das famílias palestinas residem permanentemente
na área de 3.000 hectares desde
antes de Israel ocupar a Cisjordânia durante a Guerra dos Seis
Dias, em 1967, e que, portanto, o
despejo constituiria uma violação
do direito internacional.
De acordo com as convenções
de Genebra relativas ao tratamento humanitário na guerra, é ilegal
expropriar terras ocupadas para
fins que não beneficiem as pessoas que ali vivem ou transferir à
força a população local. A Suprema Corte invalidou o argumento,

dizendo que a norma não se aplica a um tribunal doméstico.
A alta corte israelense acatou
argumento do Estado, segundo o
qual os moradores palestinos
mantiveram um modo de vida
nômade ao longo das gerações,
com base na agricultura e no pastoreio, de modo que não residiram permanentemente na área
quando os militares israelenses
pela primeira vez a declararam
uma zona de manobras militares.
O tribunal, porém, instou as
partes a buscarem um acordo, pedindo que os aldeões concordem
com as Forças Armadas de Israel
sobre ceder partes da terra para o
uso militares, reduzindo a zona
de plantio.
A Associação pelos Direitos Civis de Israel, que, junto com moradores de Masafer Yatta, apresentou uma petição contra a expulsão, disse que a decisão terá
consequências sem precedentes.
"O Supremo Tribunal autorizou
oficialmente deixar famílias inteiras, com crianças e idosos, sem teto sobre suas cabeças", afirmou a
organização em comunicado.
O prefeito de Masafer Yatta,
Nidal Abu Younis, acusou o tribunal de ser parte da ocupação israelense. "Nós não vamos sair de
nossas casas", disse ele à agência
de notícias Reuters.
O episódio, que ocorreu na semana em que o país celebra o 74º
aniversário da criação do Estado

de Israel, vem em meio a um momento de crescente tensão com
os palestinos. E também remorada parte do que colocou combustível no conflito de 11 dias entre
Israel e Hamas no primeiro semestre de 2021.
A ameaça de despejo de quatro
famílias palestinas do bairro de
Sheikh Jarrah, à época, contribuiu
para o aumento dos conflitos. A
disputa central envolvia a retirada
dos moradores que, por decisão
do tribunal regional de Jerusalém,
deviam devolver os terrenos a famílias judias. O caso, à época
adiado, segue em avaliação nos
tribunais.
TRÊS MORTOS
Ontem, três pessoas morreram
e várias ficaram gravemente feridas na cidade israelense de Elad.
A polícia disse que, a princípio,
considera o episódio um ataque
terrorista e que bloqueou as principais estradas enquanto procura
os envolvidos.
O prefeito, em entrevista a um
canal local, pediu que os residentes não saiam de casa. Segundo
relatos de testemunhas aos oficiais, diz o jornal The Israel Times,
dois homens teriam realizado o
ataque -um portava uma arma de
fogo, e o outro, um machado ou
uma faca grande.
Em diferentes declarações, o
Hamas e a Jihad Islâmica descreveram o episódio como um

ato heroico. "Os golpes de nosso
povo atingirão os sionistas e os
colonos onde quer que eles estejam", escreveu o Hamas. Nenhum dos grupos, porém, reivindicou autoria.
Mais cedo, policiais israelenses e manifestantes palestinos
voltaram a se enfrentar na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém, no retorno dos fiéis judeus
após a pausa do Ramadã. A política afirmou, em comunicado, que
um agente ficou ferido e argumentou que apenas "repeliu desordeiros que atiraram projéteis
no local".
A esplanada é o terceiro local
sagrado do islã e o local mais sagrado do judaísmo. No final de
abril, na mesquita Al-Aqsa, outro
confronto havia deixado 42 palestinos feridos e desencadeou represálias.
Desde meados do mês passado, confrontos recorrentes entre
policiais israelenses e cidadãos
palestinos deixaram quase 300 feridos, segundo contagem da
agência AFP, somente no complexo. A maioria é palestina.
Na semana passada, o líder do
grupo Hamas na Faixa de Gaza,
Yahya Sinwar, ameaçou Israel
com disparos de foguetes caso
ocorresse o que descreveu como
nova agressão na mesquita de Al
Aqsa, onde forças israelenses aumentaram a presença de agentes
de segurança.

CGM

Ação da Guarda Civil
na cracolândia fecha
ruas no centro de SP
FÁBIO PESCARINI/FOLHAPRESS
Uma ação da GCM (Guarda
Civil Metropolitana), em conjunto com a Polícia Militar,
provocou o fechamento de
ruas no entorno da praça Princesa Isabel, em Campos Elíseos, centro de São Paulo, para
onde a cracolândia se mudou
recentemente. A operação
ocorreu na manhã de ontem
Segundo relatos de quem
acompanhou a ação, houve
confronto entre guardas-civis
e usuários de drogas, com o
uso de bombas. Procurada, a
GCM não retornou até a publicação desta reportagem. À reportagem um agente afirmou
que frequentadores do local e
pessoas que moram na praça
atiraram pratos e outros objetos neles.
Segundo um policial militar, frequentadores do local
colocaram fogo na pista da esquerda da avenida Duque de
Caxias. O trecho foi interditado
ao trânsito entre a alameda Barão de Limeira e a avenida Rio
Branco.
Outras ruas, como Conselheiro Nébias e General Rondon, também foram bloqueadas pela Polícia Militar, além
de todo o entorno da praça.
PMs que participaram da ação
disseram que apenas deram
apoio à Guarda.
Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana
(órgão ao qual a GCM é subordinada) disse que um grupo
de pessoas arremessou objetos na direção de guardas que
estavam na praça Princesa
Isabel. "Diante do ataque, a
fim de conter a ação dos
agressores, garantir a integridade física dos agentes e restabelecer a ordem, foi necessário o uso moderado da força", afirmou o texto.
Em nota, a Polícia Militar
disse que durante os trabalhos
de zeladoria e limpeza na praça, e em imediações, profissionais da Autoridade Municipal

de Limpeza Urbana (Amlurb)
foram hostilizados por dependentes químicos. Por isso, afirmou a PM, equipes da Guarda
Civil Metropolitana "intervieram para dispersão e restauração da ordem".
"Uma viatura da Polícia Militar, que estava estacionada
nas proximidades, foi danificada no para-brisa por uma pedra lançada por um dependente químico", disse a PM.
"Ele foi identificado, detido e
encaminhado ao 2º distrito policial. Por volta ", afirmou a Secretaria da Segurança Pública,
do governo estadual, sem dizer
se o homem foi solto depois.
Lojas de acessórios de veículos na avenida Duque de Caxias estavam com as portas
abaixadas e só começaram a
reabrir por volta de 12h10,
quando aos poucos o trânsito
passou a ser liberado.
No mês passado, a Prefeitura de São Paulo instalou grades
para dividir a praça Princesa
Isabel, separando assim frequentadores e moradores de
rua das equipes que trabalham
no projeto de revitalização do
local, que fica no centro da capital paulista.
Em março, a praça se tornou o novo endereço da cracolândia, depois que os usuários
de drogas deixaram o entorno
da praça Júlio Prestes, que fica
a poucas quadras de distância.
Há divergências, contudo,
entre versões da polícia, da
prefeitura e de integrantes de
movimentos sociais sobre o
que motivou a mudança.
O fim da cracolândia chegou a ser anunciado pelo então
prefeito de São Paulo, João Doria, em maio de 2017, após
ação policial que desmantelou
a feira de drogas que ocorria a
céu aberto.
Os usuários de drogas passaram alguns dias aglomerados na praça Princesa Isabel e
voltaram a ocupar as ruas no
entorno da praça Júlio Prestes
logo depois.
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Casa Branca terá primeira mulher
negra e LGBT+ como porta-voz
A porta-voz da Casa Branca,
Jen Psaki, comunicou ontem
que deixará o cargo em breve.
Em seu lugar ficará Karine
Jean-Pierre, até então vice-secretária de Imprensa do governo Joe Biden -ela será a primeira mulher negra e a primeira
pessoa abertamente LGBTQIA+
a assumir o cargo.
Em uma publicação no Twit-

ter, Psaki agradeceu ao democrata, à primeira-dama, Jill Biden, e ao restante da família do
presidente americano pela confiança em seu trabalho.
Sobre sua substituta, afirmou
que "representatividade importa" e que Jean-Pierre "dará voz a
muitos e também fará muitos
sonharem alto com o que é realmente possível".

Psaki foi porta-voz do governo desde o primeiro dia da
gestão Biden, em janeiro de
2021. Desde então, protagonizou momentos emblemáticos
com jornalistas que cobrem a
Casa Branca. Um dos mais famosos ocorreu há quatro meses, quando ela respondeu didaticamente a um repórter da
Fox News, explicando a im-

portância da imunização contra a Covid por meio da diferença entre vacinados e não
vacinados.
Ao sair do cargo, Psaki carregará, porém, marcas dele: ela está na lista de pessoas alvo de
sanções do Kremlin e está proibida de entrar na Rússia -uma
resposta do governo russo às
sanções ocidentais ao país.

VATICANO

Papa Francisco aparece em
cadeira de rodas pela primeira vez
Com dores no joelho devido a
um ligamento rompido, o Papa
Francisco apareceu em público
em uma cadeira de rodas pela
primeira vez ontem.
Em uma audiência com um
grupo de freiras no Vaticano,
Francisco foi empurrado por um
assessor, que depois o ajudou a
sair da cadeira e a se sentar.
O pontífice de 85 anos, que sofre com uma osteoartrite que afetou um ligamento do joelho direito, precisou cancelar compromissos várias vezes no mês passado devido às dores no joelho
direito.
Antes desta quinta, ele conseguia caminhar os cerca de 10 me-

tros da entrada lateral do palco
até seu assento no centro, embora com ajuda de assessores.
Durante o período da Páscoa
no mês passado, Francisco deixou de presidir as missas na Basílica de São Pedro várias vezes,
delegando a tarefa a um arcebispo ou cardeal enquanto ele permanecia sentado durante o serviço. Ele também lia a homilia
sentado.
Na terça-feira passada, em entrevista ao jornal italiano Il Corriere della Sera, ele disse que iria
passar por uma infiltração no joelho para aliviar as dores que sofre
devido a um ligamento rompido.
A infiltração é um procedi-

mento que consiste em injetar
medicamentos com efeito antiinflamatório, analgésico ou regenerativo diretamente na articulação.
Francisco, que em março iniciou seu décimo ano de pontificado, pediu desculpas nas últimas semanas aos fiéis que assistem às audiências por dar a bênção sentado, já que não consegue
ficar em pé por muito tempo.
Na quarta-feira, durante a audiência geral na praça de São Pedro, o papa teve que ser ajudado
a andar e se levantar.
Francisco também tem problemas crônicos no nervo ciático,
que costumam causar fortes do-

res, e foi submetido a uma operação no cólon em julho de 2021.
A cirurgia -uma hemicolectomia esquerda, procedimento em
que parte do cólon é removidafoi feita para tratar uma estenose
diverticular, doença em que se
formam "bolsas" na camada muscular do cólon, tornando-a mais
estreita. Trata-se de um diagnóstico mais comum em idosos.
Francisco tem ainda cálculos
biliares -condição na qual as
substâncias que formam a bílis,
líquido usado na digestão de alimentos, solidificam-se- e teve um
problema cardíaco temporário
em 2004, após o estreitamento de
uma artéria.

DIA MUNDIAL

Língua portuguesa é a quarta mais falada no mundo
O Instituto Camões informou
ontem, Dia Mundial da Língua
Portuguesa, que 260 milhões de
pessoas (3,7% da população mundial) falam o idioma, o quarto
mais usado, depois do mandarim,
inglês e espanhol.
O português é a língua oficial
de nove países-membros da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP) e de Macau.
Este ano, as comemorações

oficiais da data ocorrem no Brasil,
onde está o presidente da Assembleia da República de Portugal,
Augusto Santos Silva. ara ele, o futuro da língua portuguesa depende de cada cidadão que fala e escreve o idioma.
Antes de viajar para o Brasil,
Silva gravou vídeo em que homenageia a data e fala dos seus
significados. A terceira edição do
Dia Internacional da Língua Por-

tuguesa será marcada por 139
ações em 52 países, com Angola e
o Brasil a assumirem os principais
destaques. Boa parte das iniciativas é organizada em cooperação
com os países da CPLP.
A data, instituída pela Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) em novembro de 2019, é
comemorada este ano de forma
mais organizada, já que as edições

anteriores foram limitadas pelas
restrições impostas pela pandemia de covid-19.
Além de Angola, que assume a
presidência rotativa da CPLP e organiza, entre outros eventos, um
festival em Luanda com o nome
da comunidade lusófona, Moçambique e Cabo Verde destacam-se na África como países com
maior número de atividades programadas.

