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PRIMEIRO

Petrobras
eleva preço
do diesel
em 8,87%
A Petrobras anunciou ontem
aumento do preço médio do
diesel de 8,87% nas suas refinarias. A alta era esperada pelo
mercado, diante da escalada
das cotações internacionais
nas últimas semanas. O reajuste é anunciado em meio a críticas do próprio presidente Jair
Bolsonaro (PL) aos elevados
lucros da estatal. Na quinta-feira passada, a empresa anunciou lucro de R$ 44,5 bilhões no
primeiro trimestre de 2022, o
que motivou decisão pela distribuição de R$ 48,5 bilhões em
dividendos. No comunicado
sobre o aumento, a Petrobras
ressaltou que não mexe no preço do combustível há 60 dias.
"Com esse movimento, a Petrobras segue outros fornecedores de combustíveis no Brasil que já promoveram ajustes
nos seus preços de venda
acompanhando os preços de
mercado", disse. Segundo a
Abicom, após o reajuste o diesel vendido no Brasil ainda tem
uma defasagem de R$ 0,61 por
litro. PÁGINA 2

TRIMESTRE

Lucro do Itaú cresce 15%
e alcança R$ 7,36 bilhões
O Itaú registrou lucro de R$ 7,361 bilhões no primeiro trimestre de
2022, o que equivale a um crescimento de 15% na comparação com o
mesmo período do ano passado e de 2,8% em relação ao trimestre imediatamente anterior, de acordo com balanço divulgado ontem. O resultado se deve em grande medida à expansão de 13,9% da carteira de crédito
em bases anuais, para R$ 1,032 trilhão. Em relação ao último trimestre do
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Um atendente do McDonald's, Mateus Domigues Carvalho, foi baleado na madrugada desta segunda-feira
quando trabalhava em uma
unidade da Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo
relatos, o atirador, sargento do
Corpo de Bombeiros, Paulo
César de Souza Albuquerque,
ficou irritado por não conseguir usar um cupom de desconto. Mateus foi encaminhado ao Hospital Municipal Loureço Jorge, na zona oeste do
Rio, e o seu estado de saúde é
estável. De acordo com Marcela Costa, tia do jovem, testemunhas disseram que o crime
aconteceu depois que o bombeiro apresentou o cupom
quando seu pedido já havia sido finalizado. Mateus teria informado então que não poderia alterar a compra, porque o
papel deveria ter sido mostrado antes. ndo o trabalho dele.
Falou que não tinha como
prestar o serviço que o rapaz
queria e acabou acontecendo
isso tudo", disse ela. PÁGINA 8

Guedes culpa
guerra por País
pagar salário
mínimo de fome
O ministro da Economia, Paulo Guedes (foto), falou ontem sobre a
perda de poder de compra do salário mínimo, e justificou a desvalorização citando "duas guerras": a pandemia da Covid-19 e o conflito entre
Rússia e Ucrânia. Apesar das declarações do ministro, o governo Jair Bolsonaro já não concedia aumento real ao salário mínimo desde antes da
pandemia e da guerra na Ucrânia. Além disso, Guedes já afirmou que dar
aumento real geraria desemprego. "A verdade é que essa geração pagou
pela guerra, fizemos sacrifícios e ficamos sem aumento de salário, tivemos uma recuperação econômica forte. Não houve aumento real de salário porque, durante uma guerra, o normal é até ter perdas. PÁGINA 6

COVARDIA

Bombeiro
atira em
atendente do
McDonald´s

ano passado, houve aumento de 0,5%. Segundo o banco, a carteira de
pessoas físicas atingiu um volume de R$ 347,4 bilhões, alta de 32,9% em
bases anuais e de 4,4% ante o quarto trimestre do ano passado. Esse desempenho está relacionado aos volumes de linhas associadas a crédito
garantido, como imobiliário (44,5%), e também de outras linhas, como
cartão de crédito (41,4%), na comparação com o de 2021. PÁGINA 2
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TSE aponta erros de militares
rejeita propostas para eleições

STF

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou ontem que rejeitou novas sugestões das Forças Armadas
sobre o processo eleitoral de 2022. A decisão da corte ocorre no momento em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) amplia insinuações golpistas, ataques às urnas e promete contratar uma auditoria privada que
pode, segundo ele, "complicar" o tribunal antes da eleição. Em ofício enviado aos membros da CTE (Comissão de Transparência Eleitoral), órgão que tem uma cadeira para as Forças Armadas, o presidente do
tribunal, ministro Edson Fachin (foto), reafirma que o pleito deste ano terá segurança. PÁGINA 7

MPF pede
suspensão de
garimpo em
área indígena
O Ministério Público Federal
(MPF) pediu, ontem, a suspensão da autorização de exploração
do garimpo em trechos do rio
Negro que banham terras indígenas praticamente intocadas na
Amazônia. O MPF pede que a
Agência Nacional de Mineração
(ANM) providencie a "imediata
suspensão de todos os requerimentos ativos de pesquisa ou lavra minerária incidentes sobre as
Terras Indígenas Médio Rio Negro 1 e Médio Rio Negro 2, no
Município de São Gabriel da Cachoeira/AM". Segundo o MPF,
há, no total, 33 requerimentos
para lavra, pesquisa ou licenciamento dentro dessa área, a grande maioria relativos à exploração
de ouro. O chefe do GSI, general
Augusto Heleno, autorizou o
avanço de7 projetos. PÁGINA 7

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: -1,79% / 103.250,02 / -1.884,71 / Volume: 29.368.442.165 / Quantidade: 4.539.643
Maiores Altas

Maiores Baixas

Mais Negociadas
Preço
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Fechamento
% Oscil. Dow Jones

%

Preço

% Oscil.

BTGP BANCO UNT N2

22.69

+3.61 +0.79

BTGP BANCO UNT N2

22.69

+3.61

+0.79

PETROBRAS PN N2

32.16

−2.72

−0.90

NASDAQ Composite

BRF SA ON NM

12.32

+2.75 +0.33

BRF SA ON NM

12.32

+2.75

+0.33

VALE ON NM

76.49

−4.10

−3.27

Euro STOXX 50

3.530,51 -3,06

BRASKEM PNA N1

40.49

+2.51 +0.99

BRASKEM PNA N1

40.49

+2.51

+0.99

ITAUUNIBANCOPN EJ N1

23.45

−1.43

−0.34

CAC 40

6.086,02 -2,75

ENGIE BRASILON NM

42.69

+2.45 +1.02

ENGIE BRASILON NM

42.69

+2.45

+1.02

BRADESCO PN EJ N1

18.37

+1.49

+0.27

FTSE 100

7.216,58 -2,32

SABESP ON EJ NM

45.24

+2.59 +1.14

SABESP ON EJ NM

45.24

+2.59

+1.14

PETROBRAS ON N2

34.26

−4.01

−1.43

DAX 30

13.380,67 -2,15

32.245,7 -1,99
11.623,248 -4,29

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

R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
12,75% 0,23
OURO
0,67% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,4435

1,41% (abr.) EURO turismo
1,62% (mar.) Compra: 5,4580
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 9/mai Compra: 5,1334
DÓLAR comercial
R$ 301,50 Compra: 5,1538
DÓLAR turismo
Venda: 5,4441 Compra: 5,1461

Venda: 5,6380
Venda: 5,1340
Venda: 5,1544
Venda: 5,3161
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Bolsas caem com
temor de recessão após
dados fracos da China

Lucro do Itaú cresce 15%
e alcança R$ 7,36 bilhões

LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

As principais Bolsas de Valores globais caíram ontem, refletindo o aumento do temor
com uma recessão global, após
a divulgação de dados fracos
de exportações chinesas.
O índice acionário do mercado global FTSE All-World fechou em baixa de 3%, no
maior recuo diário desde junho de 2020.
No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registrou desvalorização de
1,79%, aos 103.250 pontos.
Com a queda observada ontem, o Ibovespa (Índice Bovespa) zera os ganhos do ano e
passa a acumular perda de
1,5% desde janeiro.
O dólar, por sua vez, voltou
a se valorizar frente ao real e
fechou o dia com ganhos de
1,61% ante a moeda local, negociado a R$ 5,156 para venda.
Na máxima do dia, a divisa
americana chegou a bater em
R$ 5,1600.
Nos Estados Unidos, o S&P
cedeu 3,2% e o Dow Jones teve perdas de 1,99%. O Nasdaq, com maior concentração
de ações de tecnologia, recuou 4,29%.
A venda de ações também
predominou nas principais
Bolsas na Europa, com queda

de 2,32% do FTSE-100, de Londres e de 2,75% do CAC-40, de
Paris. Na Ásia, o Nikkei, de Tóquio, fechou em queda de
2,53%, e o Hang Seng, de Hong
Kong, desvalorizou 3,81%..
Na Bolsa brasileira, as exportadoras de commodities
Vale e Petrobras e os papéis
do Itaú deram sua contribuição para a queda do Ibovespa
ontem.
As ações ordinárias da estatal recuaram 4,01% e as preferenciais cederam 2,72%, após a
empresa anunciar aumento do
preço médio do diesel de 8,87%
nas suas refinarias, com o valor
do combustível para distribuidoras passando a valer R$ 4,91
por litro, a partir de hoje.
Já os papéis da Vale, pressionados pelo mau humor sobre os rumos da economia
chinesa, tiveram desvalorização de 4,1%.
No setor financeiro, as
ações do Itaú registraram perdas de 1,43%, após o banco ter
reportado mais cedo lucro de
R$ 7,36 bilhões no primeiro
trimestre do ano.
Já os papéis do Nubank negociados na Nyse (Bolsa de
Nova York) despencaram quase 15% com os receios dos investidores acerca do desempenho da fintech em um cenário de juros mais altos.

MEGA-AUMENTO

Petrobras eleva preço
do diesel em 8,87%
A Petrobras anunciou ontem aumento do preço médio
do diesel de 8,87% nas suas refinarias. A alta era esperada pelo mercado, diante da escalada
das cotações internacionais
nas últimas semanas.
O reajuste é anunciado em
meio a críticas do próprio presidente Jair Bolsonaro (PL) aos
elevados lucros da estatal. Na
quinta-feira passada, a empresa
anunciou lucro de R$ 44,5 bilhões no primeiro trimestre de
2022, o que motivou decisão pela distribuição de R$ 48,5 bilhões
em dividendos.
No comunicado sobre o aumento, a Petrobras ressaltou que
não mexe no preço do combustível há 60 dias. "Com esse movimento, a Petrobras segue outros
fornecedores de combustíveis
no Brasil que já promoveram
ajustes nos seus preços de venda
acompanhando os preços de
mercado", disse.
Segundo a Abicom, após o
reajuste o diesel vendido no
Brasil ainda tem uma defasagem de R$ 0,61 por litro. Setor
reclama também de alta defasagem da gasolina, que está
em 0,93 por litro.
A Petrobras anunciou que o
preço médio do combustível em
suas refinarias passa de R$ 4,51
para R$ 4,91 por litro -o repasse
aos consumidores depende de
políticas comerciais de distribuidoras e postos de combustíveis.
"Considerando a mistura
obrigatória de 90% de diesel A
e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da
Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 4,06, em
média, para R$ 4,42 a cada litro
vendido na bomba. Uma variação de R$ 0,36 por litro", afir-

mou a empresa.
Os valores da gasolina e do
gás de cozinha foram mantidos.
O preço da gasolina está inalterado há 60 dias. O do gás de cozinha foi reduzido em 5,58% no
dia 8 de abril.
Nos últimos dias, com a alta
das cotações internacionais, a
Petrobras vinha sofrendo pressão do mercado para anunciar
reajustes. O setor de combustíveis também alertava sobre o risco de falta de produtos, devido à
dificuldade para importações
por empresas privadas.
Ontem, antes do aumento, o
preço médio do diesel nas refinarias brasileiras estava R$ 0,94
por litro abaixo da paridade de
importação, segundo a Abicom
(Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis).
Empresas de ônibus, por outro lado, divulgaram comunicado dizendo que a população poderia ter problemas com o transporte coletivo, caso o preço do
diesel subisse. Na quinta, Bolsonaro disse que o lucro da Petrobras é um "estupro".
Mesmo sem reajuste há 60
dias, o preço do diesel vinha
com tendência de alta nas
bombas. Na semana passada,
o combustível foi vendido, em
média, a R$ 6,630 por litro, R$
0,02 acima do verificado pela
ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis)
na última semana.
Na sexta-feira passada, em
eventos com analistas e jornalistas para detalhar o balanço do
primeiro trimestre, a direção da
Petrobras defendeu a política de
preços e repetiu discurso defendendo que o bom desempenho
da Petrobras gera ganhos ao país
sob a forma de pagamento de
impostos e dividendos.

O

Itaú registrou lucro
de R$ 7,361 bilhões
no primeiro trimestre
de 2022, o que equivale a um
crescimento de 15% na comparação com o mesmo período do
ano passado e de 2,8% em relação ao trimestre imediatamente
anterior, de acordo com balanço
divulgado ontem.
O resultado se deve em grande medida à expansão de 13,9%
da carteira de crédito em bases
anuais, para R$ 1,032 trilhão.
Em relação ao último trimestre
do ano passado, houve aumento
de 0,5%.
Segundo o banco, a carteira
de pessoas físicas atingiu um volume de R$ 347,4 bilhões, alta de
32,9% em bases anuais e de 4,4%
ante o quarto trimestre do ano
passado. Esse desempenho está
relacionado aos volumes de linhas associadas a crédito garantido, como imobiliário (44,5%),
e também de outras linhas, como cartão de crédito (41,4%), na
comparação com o mesmo período de 2021.
Já o índice de inadimplência
acima de 90 dias foi de 2,6% ao
final do primeiro trimestre do
ano, contra 2,3% no comparativo anual e 2,5% em dezembro.
Entre as pessoas físicas, a taxa
de atrasos acima de 90 dias alcançou 4,1% em março, contra
3,9% em março de 2021 e 3,8%
no final do ano passado.
Presidente do banco, Milton
Maluhy Filho afirmou que, em
um cenário de alta dos juros e da

NOVO

inflação, a tendência é que os índices de inadimplência sigam
com altas moderadas durante os
próximos trimestres -percepção
semelhante foi transmitida na
semana passada pelo presidente
do Bradesco, Octavio de Lazari
Junior.
O presidente do Itaú disse
que a expectativa interna é de
que os índices de inadimplência
retomem gradualmente os níveis observados no pré-pandemia. Em março de 2020, a taxa
de atrasos acima de 90 dias do
banco era de 3,1%, e de 5,1% entre as pessoas físicas.
As provisões do Itaú para créditos de liquidação duvidosa
atingiram R$ 6,385 bilhões no
primeiro trimestre do ano, alta
de 70,3% ano contra ano e de
6,3% na margem.
O ROE (Retorno Recorrente
Gerencial sobre o Patrimônio
Líquido Médio anualizado), indicador que mede a rentabilidade da operação, alcançou 20,4%
em março, ante 18,5% em igual
período de 2021 e 20,2% no trimestre anterior.
Maluhy Filho afirmou que a
expectativa é manter o ROE ao
redor dos 20% ao longo dos próximos trimestres.
"A transformação digital e
cultural do Itaú Unibanco segue
em ritmo acelerado, sem que
deixemos de entregar resultados
consistentes. Além de todos os
esforços internos para apoiar a
jornada de evolução do nosso
negócio, intensificamos os investimentos em aquisições e
parcerias, que nos permitirão

fazer essa transformação na velocidade que nossos clientes demandam e o mundo atual exige", disse o presidente do Itaú
no relatório de resultados.
AÇÕES DA XP
A compra da fatia de 11,36%
da XP realizada pelo Itaú Unibanco no final de abril terá um
efeito de dedução de capital do
banco da ordem de 0,8%, segundo estimativa passada pela instituição financeira.
Maluhy Filho lembrou que
qualquer aquisição de participação superior a 10% de instituições financeiras ou assemelhadas deve ser deduzida da base
de capital do banco por questões regulatórias.
Pelos cálculos do Itaú, o investimento na XP, acertado ainda em 2017, terá um impacto de
dedução de capital da ordem de
0,8%, afirmou o executivo.
No entanto, se vender uma
fatia de 1,37% da participação
adquirida, levando-a para um
percentual abaixo de 10%, o
banco já deixa de ter de fazer a
dedução de capital, e ainda recupera boa parte do valor alocado na operação, acrescentou
Maluhy Filho.
O executivo disse que o banco vai "escolher o melhor momento" para fazer a venda do
percentual das ações da XP para
levar a participação na corretora
para nível inferior a 10%, mas
que as negociações não necessariamente irão ocorrer ainda
neste ano.
Maluhy Filho afirmou ainda

que a venda não representa um
lote relevante de ações da XP e
não deve ter um "grande impacto" para os preços das ações da
empresa.
Os papéis da XP operam em
baixa de 2,1% nesta manhã na
Bolsa americana Nasdaq, com
uma queda acumulada próxima
de 30% no ano.
Já as ações do banco opera
em baixa de 1,6%, com ganhos
de 12% no ano.
EM LINHA
Segundo os analistas da Ativa, o resultado do Itaú veio "majoritariamente em linha com
nossas estimativas", com destaques positivos para o crescimento da receita com serviço e
com seguros e para os ganhos de
eficiência operacional no trimestre.
"Por outro lado, houve expansão do custo de crédito e da
inadimplência", apontam os
analistas.
O time da Guide aponta que a
deterioração do cenário macro
teve forte impacto em números
cruciais para a saúde financeira
do banco, como índices de cobertura e inadimplência. "Apesar
disso, o Itaú entregou mais um
resultado sólido, com algumas
perdas já esperadas pelo mercado", dizem os analistas da Guide.
Na mesma linha, Renan Manda, analista-chefe do setor financeiro da XP, classificou o resultado do Itaú como "ligeiramente
positivo, em virtude do forte
crescimento da carteira de crédito e da margem financeira."

PACOTE

Governo vai zerar imposto
de importação de 11 produtos
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS
O governo planeja um corte de
10% na tarifa geral de importação
praticada pelo país. Além disso,
prepara uma medida para zerar o
imposto de importação de 11
produtos –incluindo o aço e bens
que integram a cesta básica.
O corte de 10% se somaria a
outro anunciado há cerca de seis
meses, quando o governo reduziu as tarifas de importação também em 10%. Na época, a medida foi justificada pelo Ministério
da Economia como uma forma
de facilitar a entrada de bens estrangeiros e moderar a inflação.
Para o novo movimento, o
Ministério de Relações Exteriores tem conversado com membros do Mercosul (Mercado Comum do Sul) para reunir consenso na decisão –mas, de acordo com integrantes do Executi-

vo, haverá a redução mesmo
sem concordância dos demais
países.
"O momento atual, em que
temos uma pressão inflacionária forte na economia brasileira
e gostaríamos de dar um choque
de oferta [ao] facilitar a entrada
de importações para dar moderação nos reajustes de preços, é
ideal para fazer uma abertura,
ainda que tímida, da economia",
afirmou o ministro Paulo Guedes (Economia) na época da
medida.
A redução das tarifas de importação é uma das bandeiras
de Guedes. A promessa estava
no programa eleitoral do presidente Jair Bolsonaro em 2018.
Nas últimas semanas a equipe econômica chegou ao diagnóstico de que há um movimento internacional que vai na direção contrária a determinados

pressupostos da globalização e
do livre-mercado. Com a guerra
na Ucrânia, a tendência de diferentes países é tornar as cadeias
de produção mais próximas de
modo a não depender da produção externa.
Mesmo com o novo contexto
internacional, no entanto, a
ideia da redução das tarifas de
importação continua. Uma das
justificativas para prosseguir é
que o governo já reduziu o IPI
(Imposto sobre Produtos Industrializados), cujo corte foi de
35% –o que daria margem para
baixar também as taxas de produtos estrangeiros.
No caso da medida que zera o
imposto de importação, o objetivo é semelhante a outra iniciativa de março, tomada para tentar conter os efeitos da inflação.
Naquele mês, foi zerado o imposto de importação do etanol e

de seis produtos da cesta básica
a um custo aproximado de R$ 1
bilhão por ano.
O corte anterior foi aplicado
para café, margarina, queijo,
macarrão, açúcar e óleo de soja.
Segundo o Ministério da Economia, são itens que registraram
crescimento de preços acima da
média nos últimos 12 meses e
cuja redução beneficia principalmente a população de baixa
renda.
O governo também usa o contexto de elevação da arrecadação federal para cortar impostos
com a justificativa de devolver o
excesso de receitas à população.
Analistas, no entanto, alertam
que as medidas são tomadas em
meio a um contexto de bonança
que pode ser apenas conjuntural, e não estrutural, –e, por isso,
há potencial de danos às contas
públicas no futuro.

Nota
BRASDESCO ELEVA PREVISÃO DO PIB PARA 1,5%
Os economistas do Bradesco estimam que a economia do Brasil vai
crescer 1,5% neste ano. Revisaram a projeção ontem. Era de 1%.
Ainda é um crescimento muito baixo do PIB, mas:
1) De 2017 a 2019, depois da Grande Recessão e antes da epidemia, o
PIB cresceu em média 1,4% ao ano; 2) No início deste ano, a previsão
mediana compilada no Boletim Focus, do Banco Central, era de alta de
0,3% do PIB; 3) Até 29 de abril, a mediana do Focus era de 0,7%
(cerca de 130 instituições enviam semanalmente previsões econômicas
para o BC). É a previsão mais recente do Focus; No primeiro trimestre
deste 2022, o crescimento teria sido de 1,3%. Neste segundo, viria a
ser de 0,3%, segundo o Departamento de Pesquisas e Estudos

Econômicos do Bradesco. No final da semana passada, os economistas
do Itaú estimavam crescimento de 1% no primeiro trimestre e de 0,6%
no segundo. O crescimento acumulado no primeiro semestre seria, pois,
um tico além de 1,6%, na estimativa dos dois bancos. No segundo
semestre, a economia entraria no vermelho: o PIB de cada trimestre
seria menor do que o do anterior. A queda seria menor na estimativa
do Bradesco, maior na do Itaú, que prevê crescimento anual de 1%
neste 2022. Há risco de as previsões irem para o vinagre, claro. Há o
risco de um choque financeiro causado pela mudança da política de
juros nos Estados Unidos. A guerra na Ucrânia pode provocar novos
danos na confiança e no preço das commodities. Os surtos de Covid na
China derrubam a produção industrial do país, seu crescimento
econômico e contribuem para a inflação mundial.
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PREFEITURA

Tesouro vê melhora
em capacidade de
pagamento do Rio
LÉO RODRIGUES/ABRASIL
A prefeitura do Rio de Janeiro melhorou sua nota em
relação à sua Capacidade de
Pagamento (Capag). A avaliação é feita pelo Tesouro Nacional com base na liquidez,
poupança e endividamento de
estados e municípios. Ela serve como indicador de risco da
situação fiscal.
Segundo comunicado divulgado ontem pela Secretaria
Municipal de Fazenda e Planejamento, o Rio de Janeiro
alcançou a nota B, depois de
cinco anos obtendo a nota C.
Com a nova classificação, a
prefeitura terá mais facilidade
para obter garantias da União
para contratação de financiamentos.
"Entes federativos classificados com notas A e B ficam automaticamente autorizados a realizar operações
de crédito com aval do governo federal, portanto com

condições financeiras mais
vantajosas", explica a secretaria.
De acordo com a nota divulgada, o resultado foi alcançado em função das iniciativas adotadas ao longo do ano
passado, incluindo a aprovação de mudanças na legislação tributária e fiscal. Também contribuiu o repasse para a iniciativa privada dos serviços de saneamento que estavam sob responsabilidade
da Companhia Estadual de
Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), além de outros
fatores.
"Entre as medidas que permitiram a recuperação das
contas estão o aumento de receitas correntes e extraordinárias, como a alienação de imóveis e os recursos da concessão da Cedae, que subiram
20% em relação ao acordado
pelo governo anterior, após
renegociação nesta gestão",
acrescenta a nota.

DE PAU

Guedes culpa guerra por País
pagar salário mínimo de fome
O

ministro da Economia, Paulo Guedes,
falou ontem sobre a
perda de poder de compra do
salário mínimo, e justificou a
desvalorização citando "duas
guerras": a pandemia da Covid19 e o conflito entre Rússia e
Ucrânia. Apesar das declarações
do ministro, o governo Jair Bolsonaro já não concedia aumento real ao salário mínimo desde
antes da pandemia e da guerra
na Ucrânia. Além disso, Guedes
já afirmou que dar aumento real
geraria desemprego.
"A verdade é que essa geração pagou pela guerra, fizemos
sacrifícios e ficamos sem aumento de salário, tivemos uma
recuperação econômica forte.
Não houve aumento real de sa-

IMPOSTO

DE

lário porque, durante uma guerra, o normal é até ter perdas importantes. Estamos lutando para
preservar salário mínimo, empregos e a capacidade de investimento do país", disse ele durante evento.
Durante o governo Bolsonaro, só houve aumento real (acima da inflação) em 2019, no
primeiro ano. Na época, ainda
estava em vigor uma lei que
obrigava o presidente a corrigir o mínimo pela inflação, somada ao crescimento do PIB
(Produto Interno Bruto) de
dois anos antes. A lei terminou
em 2019. Desde então, Bolsonaro só reajustou o mínimo
pela inflação, como determina
a Constituição.
Um relatório da corretora

Tullet Prebon Brasil divulgado
ontem mostra que Jair Bolsonaro (PL) será o primeiro presidente a terminar um mandato
com um salário mínimo com
menor poder de compra do
que quando começou a governar desde o início Plano Real,
em 1994.
De acordo com os cálculos da
corretora, a perda no salário mínimo será de 1,7% se a inflação
não subir ainda mais do que o
previsto no boletim Focus, do
BC (Banco Central). As previsões vêm sendo revisadas para
cima há 16 semanas e, descontada a inflação, o salário cairá de
R$ 1.213,84 para R$ 1.193,37, entre dezembro de 2018 e dezembro de 2022.
Guedes disse ainda que atri-

buir essa perda de poder de
compra ao governo é "desonestidade intelectual".
"Fomos atingidos por essa
outra guerra que aumentou os
preços da comida e energia,
dando sensação de perda do poder de compra, de empobrecimento, que está acontecendo no
mundo inteiro. Por desonestidade intelectual, está sendo atribuída ao governo. O governo pega o país quebrado, uma pandemia, uma guerra que encarece
comida e energia e ainda assim
cresce", declarou.
O último boletim Focus, publicado em 26 de abril, estima
que o PIB (Produto Interno Bruto) deste ano deve crescer 0,65%
- forte desaceleração em relação
à alta de 4,6% de 2021.

RENDA

Guedes defende taxação dos
super-ricos para dar a empresas
NATHALIA GARCIA/FOLHAPRESS
O ministro Paulo Guedes
(Economia) defendeu, ontem, o
andamento de uma reforma do
IR (Imposto de Renda) mais enxuta, reduzindo a tributação sobre as empresas e taxando os super-ricos.
Após o texto-base sobre a reforma do IR ser aprovado, com
modificações, pela Câmara dos
Deputados em setembro do ano
passado, o projeto continua travado no Senado. O ponto mais
criticado pelos senadores é o relativo à cobrança de impostos de
pessoas jurídicas e tributação de
lucro e dividendos.
"Podemos fazer uma versão
mais enxuta (da reforma do IR),
tributando super-ricos e reduzindo o imposto sobre as empresas. É o que falta para o Brasil
receber investimentos de fora.
Nossa reforma reduziria impostos de 34% para 26% num primeiro movimento", afirmou
Guedes.
O ministro participou de
evento de lançamento do monitor de investimentos, uma plata-

CORRENDO

forma digital desenvolvida em
parceria pelo Ministério da Economia com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento),
com apoio financeiro do governo britânico. No radar, estão
mapeados investimentos de R$
860 bilhões para os próximos
dez anos.
Em defesa à redução de impostos, Guedes também afirmou que o IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados) é um
imposto contra a indústria brasileira.
"Desindustrializamos o Brasil
nos últimos 30, 40 anos (com o
IPI). Na reforma tributária, inclusive, ele acabava, em favor do valor adicionado, convergindo para o modelo da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Queremos entrar na OCDE", disse.
O governo tem anunciado
cortes de tributos às vésperas do
calendário eleitoral, no momento em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) buscará a reeleição.
A declaração de Guedes sobre
o IPI ocorre dias depois de o ministro Alexandre de Moraes, do

STF (Supremo Tribunal Federal),
ter suspendido na última sextafeira trecho de decreto do presidente Bolsonaro, que ampliou a
redução de alíquotas para 35%. A
medida cautelar vale apenas para bens que são produzidos na
Zona Franca de Manaus.
No evento desta segunda,
Guedes voltou a defender um
modelo baseado em investimentos privados, com foco em
concessões e privatizações, e,
diante da reconfiguração das cadeias produtivas globais, colocou o Brasil como parte da solução para desafios nas áreas de
segurança alimentar, energética
e mudanças climáticas
Segundo o ministro, o modelo de crescimento à base de investimentos públicos se exauriu,
pois "desaguou em corrupção
na política e estagnação da economia".
A secretária especial de Produtividade e Competitividade
do Ministério da Economia, Daniella Marques, disse também
que o modelo de "indução de
desenvolvimento pelos investimentos públicos se mostrou fa-

lho, errado e resultou em 14 mil
obras paradas".
Como mostrou o jornal Folha
de S.Paulo, o setor público investiu, em média, cerca de R$ 46
bilhões ao ano em infraestrutura
de 2018 a 2021, e o setor privado,
R$ 94 bilhões. Nos três anos anteriores, de 2016 a 2018, a média
do setor público foi de R$ 57 bilhões, e a do setor privado, praticamente os mesmos R$ 94 bilhões. Ou seja, enquanto o investimento público teve queda
de 19%, o privado ficou igual.
Quanto à questão ambiental,
Guedes afirmou que o governo
brasileiro está trabalhando em
conjunto com a OCDE para que
países que promovam iniciativas de preservação sejam pagos.
"Precisamos receber pagamento
pelos serviços ambientais que
prestamos", disse.
Em abril, a Amazônia teve
um recorde de desmatamento:
foram derrubados 1.012,5 km²
de floresta. Número é marco absoluto no histórico recente do
Deter, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), para o mês.

ATRÁS

Governo federal vai aos Estados
Unidos em busca de investidores
LUCAS PORDEUS LEON/ ABRASIL
Uma delegação do governo
brasileiro está nesta semana em
Nova York, nos Estados Unidos,
para tentar atrair investidores
para as concessões do Porto de
Santos, do Aeroporto de Congonhas e de rodovias brasileiras.

As reuniões com representantes
de bancos e fundos de investimentos estrangeiros vão ocorrer
durante toda a semana.
A delegação brasileira conta
com representantes dos ministérios da Infraestrutura, da Economia, das Relações Exteriores e do
Banco Nacional de Desenvolvi-

mento Econômico (BNDES).
Segundo o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, que lidera a delegação brasileira, o objetivo é divulgar os 44 ativos que o
governo federal pretende conceder à iniciativa privada neste ano,
com previsão de investimentos na
casa dos R$ 110 bilhões.

PROGRAMA

Nota

Governo de São Paulo lança crédito
de R$ 3 bi para projetos de turismo
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS
A Secretaria de Turismo e
Viagens de São Paulo lança
amanhã um programa de crédito de R$ 3 bilhões para expansão
de negócios do setor no estado.
O governo diz que pretende
capacitar 2.000 empreendedores
sobre como elaborar projetos de
turismo em diferentes áreas.
Além de workshops, que começam nesta semana, os partici-

De acordo com o Ministério
da Infraestrutura, estão previstos
R$ 44 bilhões em investimentos
com o leilão das rodovias do Paraná, outros R$ 16 bilhões com a
privatização do Porto de Santos
e mais R$ 7 bilhões com os leilões de aeroportos, que inclui o
Aeroporto de Congonhas.

pantes receberão consultorias e,
então, serão direcionados à linha
de financiamento adequada.
A ideia é atender 400 projetos, incluindo revitalização de
prédios históricos do centro da
capital paulista, ampliação de
hotéis, criação de centros de
eventos, aquisição de equipamentos e frotas. O prazo para
inscrição é de 12 meses.
"O programa vai beneficiar os
empreendedores que se limitam

pelos recursos, que carecem de
apoio técnico. Na pandemia,
nosso foco era oferecer crédito
para evitar a falência de muitos
negócios. Agora, nosso foco é
expandir a oferta turística", diz o
secretário Vinicius Lummertz.
A iniciativa é uma parceria
com Sebrae-SP, Banco do Brasil,
Caixa, DesenvolveSP e Banco do
Povo, e bancos privados, fintechs de crédito, empresas de fomento mercantil e cooperativas.

PEDIDOS DE DEMISSÕES
NO BRASIL BATEM
RECORDE EM MARÇO
Um levantamento da LCA
Consultores, com base nos
dados oficiais do Caged
(Cadastro Geral de
Empregados e
Desempregados), apontou
um recorde nos pedidos de
demissões mensais no
Brasil, em março de 2022.
No mês, foram 603 mil
trabalhadores que saíram de
seus trabalhos
voluntariamente. O número
representa pouco mais de
33% de um total de
1.816.882 desligamentos.
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TSE aponta erros de militares
rejeita propostas para eleições

A LUTA

Crise leva mães a
deixarem bebês com
2 meses nas creches
ISABELA PALHARES/FOLHAPRESS

MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

O

TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou ontem que rejeitou novas sugestões das Forças
Armadas sobre o processo eleitoral de 2022.
A decisão da corte ocorre no
momento em que o presidente
Jair Bolsonaro (PL) amplia insinuações golpistas, ataques às urnas e promete contratar uma auditoria privada que pode, segundo ele, "complicar" o tribunal antes da eleição.
O TSE nega de forma assertiva
3 das 7 sugestões dos militares e
diz que o restante já está em prática, ou seja, que não há o que
mudar.
Em ofício enviado aos membros da CTE (Comissão de Transparência Eleitoral), órgão que
tem uma cadeira para as Forças
Armadas, o presidente do tribunal, ministro Edson Fachin, reafirma que o pleito deste ano terá
segurança.
"A Justiça Eleitoral tem historicamente assegurado a realização
de eleições íntegras em nosso
país. O êxito e a credibilidade
conquistados pela instituição
nesta tarefa maior de promoção
da democracia firmam esta Justiça especializada como verdadeiro patrimônio imaterial da sociedade brasileira", afirmou Fachin.
Bolsonaro disse, na última semana, que o tribunal deveria
"agradecer" ao Ministério da Defesa pelas propostas e "tomar
providências".
Na resposta divulgada nesta
segunda, a equipe do TSE aponta
que as Forças Armadas confundem "conceitos" e erram cálculos
ao apontar risco de inconformidade em testes de integridades
das urnas.
O tribunal rejeita alterar, na
eleição deste ano, a forma de seleção das urnas que vão passar
por este tipo de auditoria, apesar
de reconhecer que a escolha pode mudar nos próximos pleitos.
O TSE ainda repete que não há
"sala secreta" de totalização dos
votos, um argumento repetido,
sem provas, pelo presidente Bolsonaro.
A equipe da corte eleitoral reafirma que já há mecanismos de
reação caso alguma irregularidade na contagem dos votos seja
detectada.

Em fevereiro, o TSE publicou
em seu site documento com respostas a uma série de questionamentos das Forças Armadas. Depois disso, os militares enviaram,
fora do prazo, segundo a corte,
outras sete propostas.
O ministro da Defesa, Paulo
Sérgio Nogueira, e Bolsonaro cobraram na última semana a divulgação destes documentos.
Procurada, a Defesa não se
manifestou sobre a manifestação
da corte eleitoral. Também não
divulgou a íntegra dos questionamentos feitos ao tribunal.
No ofício enviado à comissão,
Fachin disse que o TSE "manterá
a sua firme atuação voltada a garantir paz e segurança nas eleições, a aprimorar o processo eleitoral, a propagar informações de
qualidade".
O magistrado ainda afirma
que o tribunal eleitoral irá "exortar o respeito ao resultado das
eleições como condição de possibilidade do Estado de Direito Democrático e de uma sociedade livre, justa e solidária, nos termos
da Constituição da República Federativa do Brasil".
De forma resumida, as Forças
Armadas haviam feito propostas
sobre sete assuntos, que foram
respondidas pelo TSE:
1) Sobre o nível de confiança
do teste de integridade
Os militares apontaram baixo
nível de confiança no teste de integridade das urnas e pediram
para readequar a quantidade de
urnas para a análise. Também recomendaram a elaboração de
dois planos amostrais para o teste, um para as eleições federais e
outro para as estaduais.
O TSE negou este pedido, afirmando "que já houve substancial
aumento da amostra de urnas sujeitas ao teste de integridade nas
eleições de 2022, trabalhando-se
hoje com um nível de confiança
superior a 99%".
A equipe do tribunal avaliou
que é aceitável a ocorrência de
"inconformidade igual a 0,01%"
nas urnas, mas que a Defesa
"pressupõe, equivocadamente, a
probabilidade de ocorrência de
inconformidade igual a 50%".
Ainda afirma que "o documento das Forças Armadas confunde os conceitos de erro amostral e risco de amostragem, ao supor que um nível de confiança de
95% deveria ter um erro amostral

de 5%, e que um nível de confiança de 96% deveria ter um erro
amostral de 4%".
2) Processo de amostragem
aleatório para seleção de urnas
que compõem o teste de integridade
Os militares pediram, e o TSE
negou que fosse feita por sorteio a
seleção das seções que serão analisadas nos testes de integridade.
A regra atual permite que entidades fiscalizadoras, como partidos
políticos e os próprios militares,
façam a escolha destas urnas para a análise.
O TSE afirma que a proposta
não é inviável e pode ser adotada
em eleições futuras.
Mas rejeitou a alteração para o
pleito deste ano, por entender
que esta medida deveria passar
por discussões de entidades fiscalizadoras, "uma vez que implicaria na supressão de um direito
que lhes foi reconhecido, em prol
da efetividade e da transparência
do processo eleitoral de 2022, já
consolidado".
3) Totalização com redundância pelos TREs
Os militares pediram para ser
mantido o método de totalização
dos votos nos TREs, o que o tribunal disse que já é feito. "De posse
dos boletins de urna que saem
das urnas eletrônicas, qualquer
pessoa ou instituição pode fazer
suas totalizações, e isso já é feito",
disse ainda o TSE.
"A análise (da Defesa) deixa de
considerar que a centralização
(no TSE) foi somente de equipamentos, sem que se tenha promovido qualquer mudança no
arco de competências das diversas instâncias jurídicas envolvidas no processo", afirmou o tribunal.
O TSE ainda repete que "não
existem salas secretas (de totalização dos votos), tampouco a
menor possibilidade de alteração
de votos no percurso".
4) Fiscalização e auditoria
Os militares afirmaram que o
TSE, ao não distinguir os termos
"auditoria" e "fiscalização" na legislação, "deixa, por conta disso,
de prever uma auditoria independente do processo eleitoral".
O TSE afirmou que já há possibilidade ampla de auditoria e
que, por isso, "considera-se que a
sugestão já se encontra hoje incorporada aos procedimentos".
5) Inclusão de urnas modelo

UE2020 no Teste Público de Segurança
As Forças Armadas sugeriram
que sejam incluídas no testes
públicos de segurança (TPS) as
urnas eletrônicas o modelo de
2020, as quais serão utilizadas
neste ano.
O tribunal afirma que o modelo atual tem arquitetura de segurança compatível com a urna de
2015, que passou por este tipo de
teste, e que "possui também aprimoramentos importantes que a
torna mais segura do que o modelo 2015 e anteriores".
Afirma ainda que a urna passa
por outros tipos de testes e que
"entende-se que qualquer ataque
à UE2020 seria mais improvável
de ter sucesso que o modelo
2015".
6) Procedimentos normativos
para a hipótese de verificação de
irregularidade em teste de integridade
As Forças Armadas cobram
melhor forma, divulgada de forma antecipada, de resposta à
possível irregularidade encontrada no teste de integridade das urnas. Afirma que as reações hoje
previstas são "insuficientes".
O TSE afirma que segue estudando o tema para eventual aprimoramento, mas que as regras
eleitorais já contemplam respostas, como conferência das digitações das cédulas divergentes.
"Caso verificada alguma inconsistência nos testes de integridade, a qual não seja solucionada
pela contagem dos votos ou pelos
registros de filmagem, caberá à
juíza ou ao juiz eleitoral adotar as
providências e investigações necessárias para elucidar a questão", afirma o TSE.
7) Duplicidade entre abstenção e voto
Os militares pediram divulgação de relatório de abstenções e
dos dados dos óbitos entre eleitores registrados.
O TSE negou o pedido. Disse
que as entidades fiscalizadoras já
podem atuar se houver indício de
fraude.
"Pondera-se ainda que, caso
acatadas as sugestões em tela,
poder-se-á desrespeitar os princípios da adequação e da necessidade, previstos no art. 6º, incisos II e III, da Lei nº 13.709/2018,
cognominada, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD", disse o TSE.

AMAZÔNIA

MPF pede suspensão de garimpo em
terras indígenas liberado por Heleno
JOÃO GABRIEL/FOLHAPRESS
O Ministério Público Federal
(MPF) pediu, ontem, a suspensão da autorização de exploração do garimpo em trechos do
rio Negro que banham terras indígenas praticamente intocadas
na Amazônia.
O MPF pede que a Agência Nacional de Mineração (ANM) providencie a "imediata suspensão
de todos os requerimentos ativos
de pesquisa ou lavra minerária incidentes sobre as Terras Indígenas Médio Rio Negro 1 e Médio
Rio Negro 2, no Município de São
Gabriel da Cachoeira/AM".
Segundo o MPF, há, no total,
33 requerimentos para lavra, pesquisa ou licenciamento dentro
dessa área, a grande maioria rela-

tivos à exploração de ouro.
Como mostrou o jornal Folha
de S.Paulo, o chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional)
da Presidência, general Augusto
Heleno, autorizou o avanço de
sete projetos de garimpo em
áreas reservadas da Amazônia –
cinco deles nos trechos citados
do Rio Negro.
Além de chefe do GSI, Heleno
é também secretário-executivo
do Conselho de Defesa Nacional,
posição que lhe dá a autoridade
para dizer sim ou não a empreendimentos de mineração na fronteira. Foi a primeira vez que uma
decisão como essa ocorreu no órgão –que serve para aconselhar o
presidente em assuntos de soberania e defesa– em pelo menos
dez anos.

A pedido da reportagem, o
Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) analisou as
coordenadas geográficas dos sete
projetos autorizados e identificou
as cinco que tocam os trechos
Médio Rio Negro 1 e Médio Rio
Negro 2.
Nos dois espaços vivem 3.300
indígenas, segundo base de dados atualizada pelo ISA (Instituto
Socioambiental). Eles são de 11
etnias diferentes: arapaso, baniwa, baré, dâw, desana, koripako,
mirity-tapuya, pira-tapuya, tariana, tukano e yuhupde.
A Constituição proíbe mineração em terra indígena. Esse tipo
de exploração só é possível se
houver autorização pelo Congresso, o que não ocorreu.
O governo Jair Bolsonaro (PL)

quer liberar a mineração nessas
terras. Para isso, enviou em 2020
um projeto de lei ao Congresso
que regulamenta a autorização a
ser dada. A proposta está parada
na Câmara.
Os projetos de garimpo autorizados por Heleno avançam em
uma região conhecida como Cabeça do Cachorro, que fica em
São Gabriel da Cachoeira (AM), a
cidade mais indígena do Brasil. 23
etnias vivem nessa parte do bioma amazônico.
As sete autorizações para a região de São Gabriel da Cachoeira
envolvem uma área de 12,7 mil
hectares. Uma delas, além de ouro, permite pesquisa de nióbio e
tântalo. Esse empreendimento é o
que está colado no Parque do Pico da Neblina.

Nota
CONGRESSO ENVIA AO STF DADOS DE 404
PARLAMENTARES LIGADOS A EMENDAS DE RELATOR
O Congressol encaminhou no fim da tarde desta segunda-feira ao STF
(Supremo Tribunal Federal) um conjunto de 100 documentos com
indicações de autores das emendas RP9 –as chamadas emendas de
relator. Os dados se referem às informações fornecidas por 340
deputados e outros 64 senadores. Esses 404 parlamentares
representam 68% do total de 594 no Congresso, somando as duas
Casas legislativas. As emendas de relator tornaram-se um dos

principais instrumentos de negociação com o Congresso durante o
governo Jair Bolsonaro, que usou o mecanismo para angariar apoio
no Legislativo para pautas do interesse do Planalto. A decisão sobre a
distribuição dessas emendas ficou concentrada na cúpula do
Congresso, o que desencadeou críticas pela falta de transparência na
alocação dos recursos. A verba foi usada por parlamentares para
irrigar redutos eleitorais. A ministra Rosa Weber, havia determinado
que o Congresso Nacional compartilhasse todas as informações
referentes às emendas de relator, em particular os parlamentares que
solicitaram os repasses de verbas e os destinatários.

Oito semanas depois de ter
tido a quinta filha, Mikaelle
Araújo, 34, deixou a menina
em uma creche da rede municipal de São Paulo para poder
trabalhar. Ela é babá em casas
na região do Morumbi.
Principal responsável pelo
sustento dos cinco filhos, ela
não pôde esperar a caçula,
Eloá, chegar aos quatro meses
para voltar ao trabalho. Assim
como Mikaelle, milhares de
mães da capital paulista têm
sido forçadas a se separar cada vez mais cedo de seus bebês devido à crise econômica
no país.
O aumento do mercado de
trabalho informal afasta essas
mães do direito ao período legal de licença-maternidade no
país, de 120 dias. Sem renda, e
na maioria das vezes sem o
apoio financeiro dos pais das
crianças, elas têm a creche como única opção para continuar sustentando a família.
Na última semana de abril,
havia 3.741 bebês com menos
de quatro meses matriculados
nas creches da rede municipal
da cidade. Desses, 63 têm menos de 30 dias de vida e 539
menos de 60 dias, etapa que os
especialistas descrevem como
"gestação externa", ainda na
transição para o mundo fora
do corpo da mãe.
O número de bebês de até
dois meses nas creches neste
ano é quase o dobro do registrado no mesmo mês do ano
passado, quando havia 325
matrículas dessa faixa etária. É
ainda 22 vezes maior que o registrado em abril de 2019, antes da pandemia, quando havia 26 bebês dessa idade.
"De todos os meus filhos,
ela é a que foi mais novinha
para a creche. Fiquei com o
coração na mão de deixá-la,
parecia que estava deixando
um pedacinho de mim ali.
Mas não tem jeito, a situação
está muito difícil com cinco
crianças em casa", conta a
mãe. Ela recebe a pensão apenas do pai dos filhos mais velhos, mas não a do pai de Eloá.
"Está tudo cada vez mais
caro, de mercado já cortei
quase tudo, carne, fruta, legumes até o leite dos maiores.
Meu leite do peito já nem estava dando conta para a Eloá. Na
creche, é até bom porque lá
eles dão a fórmula", afirma.
Ela ainda tenta continuar a
amamentação à noite, quando
está com a filha em casa.
As matrículas de bebês com
menos de quatro meses já vinham aumentando na rede
municipal antes mesmo da
pandemia, como o jornal Folha de S.Paulo mostrou. Mas o
crescimento se intensificou
neste ano. A Secretaria Municipal da Educação costumava
registrar grande procura por
essas vagas apenas no início
do ano letivo. Agora em 2022,
os dados mostram que o número de matrículas nesta faixa
etária permanece alto ainda
em abril, o que indica que a
demanda por vagas para essa
faixa etária tem sido contínua.
O número de bebês com
menos de quatro meses matriculados na rede em janeiro de
2020 e janeiro de 2022, por
exemplo, é semelhante -3.238
há dois anos, contra 3.528 no
início deste ano. Mas a comparação dos dados de abril
mostra uma disparada, com
435 matrículas em 2020, contra 3.741 em 2022.
Com apenas 19 dias de idade, Helena é uma das mais novas matriculadas na rede. Ela
passou a frequentar o CEI Carolina Maria de Jesus, no Parque Novo Mundo, zona norte,
no último dia 2, porque sua
mãe, Pamela Alves de Sousa,
23, precisou voltar a trabalhar
como diarista.
"Eu trabalho sem carteira,
então sabia que não teria direito à licença-maternidade.
Trabalhei até os oito meses da
gravidez e depois não conse-

gui mais. Agora preciso voltar
porque a situação em casa está
apertada", diz.
Além da bebê, Pamela mora com o marido, que é lavador de carros, e o filho mais
velho de cinco anos. "Está difícil só com o que o meu marido
ganha, porque metade vai para o aluguel. Foi difícil pagar
mercado nesses últimos dois
meses que fiquei sem trabalhar", conta.
"É difícil ter que deixar uma
bebê tão pequena na creche,
mas ela vai se adaptar e vai ser
melhor para nós. É para poder
dar uma condição melhor para ela também."
Para o secretário de Educação do município, Fernando
Padula, o aumento de bebês
pequenos matriculados nas
creches é um reflexo da crise
financeira do país. "É a realidade que enfrentamos, 53%
dos alunos da educação infantil do município estão no CadÚnico, ou seja, vivem em situação de pobreza ou extrema
pobreza."
Segundo ele, as vagas para
bebês em qualquer momento
do ano só são possíveis porque
a Prefeitura de São Paulo conseguiu zerar a fila de espera
por vaga em creche.
No Cei (Centro de Educação Infantil) Bela Vista, na região central, Brenno, de três
meses, é o mais novo de uma
sala com outros 21 bebês de
até um ano. "As professoras
chamam ele de pacotinho,
porque é o menor da turma",
conta a mãe Tatiana Conceição, 34.
Enquanto alguns bebês engatinham e outros ensaiam os
primeiros passos, Brenno se
reveza no colo das três professoras da sala ou fica deitado.
Antes de entrar para a creche, Brenno só recebia leite
materno, mas agora está só
com uma fórmula láctea. A
OMS (Organização Mundial
da Saúde) recomenda a amamentação exclusiva até os seis
meses de idade.
"Eu até tentei continuar
amamentando em casa, mas
meu peito doía muito durante
o dia quando estava longe dele. O leite ia acumulando, vazava e até empedrou. Como eu
ia conseguir trabalhar desse
jeito?", questiona Tatiana.
Segundo a Secretaria Municipal de Educação, todas as
creches da cidade são orientadas a incentivar o aleitamento
materno e devem ter um ambiente preparado para que as
mães possam amamentar os
bebês.
A arquiteta Mônica Alves,
28, pôs a filha Clarice de três
meses no Cei Benedito Bueno,
na região do Jardim Paulistano, na zona norte, para poder
voltar ao trabalho. Como está
em home office, ela consegue
ir à unidade no meio da manhã
para amamentar a menina.
"Ela não aceitou a mamadeira de jeito nenhum. As professoras me ligam no meio da
manhã e eu vou até lá para
amamentá-la. Tem sido melhor assim, porque consigo
trabalhar e sei que ela está
sendo bem cuidada", diz.
Mariana Luz, CEO da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, organização que atua
por melhores políticas para a
primeira infância, diz que é
importante a garantia de vaga
em creche para crianças tão
pequenas diante do contexto
em que as famílias vivem.
"Garantir vaga para uma
criança de um ou dois meses
com uma mãe nessa situação
de vulnerabilidade é garantir a
sobrevivência. Nós, como sociedade, precisamos entender
qual é o melhor lugar para esse bebê que vive esse contexto,
mas não basta só ter a vaga é
preciso qualidade."
Para ela, parte do trabalho
precisa ser dar apoio e condições para que as mães continuem com o aleitamento materno mesmo depois de as
crianças estarem na creche.
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Um atendente do McDonald's, Mateus Domigues Carvalho, foi baleado na madrugada desta segunda-feira
quando trabalhava em uma
unidade da Taquara, zona
oeste do Rio de Janeiro. Segundo relatos, o atirador, sargento do Corpo de Bombeiros,
Paulo César de Souza Albuquerque, ficou irritado por
não conseguir usar um cupom
de desconto.
Mateus foi encaminhado ao
Hospital Municipal Loureço
Jorge, na zona oeste do Rio, e o
seu estado de saúde é estável.
De acordo com Marcela
Costa, tia do jovem, testemunhas disseram que o crime
aconteceu depois que o bombeiro apresentou o cupom
quando seu pedido já havia sido finalizado. Mateus teria informado então que não poderia alterar a compra, porque o
papel deveria ter sido mostrado antes. ndo o trabalho dele.
Falou que não tinha como
prestar o serviço que o rapaz
queria e acabou acontecendo
isso tudo", disse ela, acrescentando que a família já pedia para o rapaz mudar de horário no
trabalho por considerar o turno da madrugada perigoso.
"A gente fez de tudo para
que ele saísse de lá por causa do
horário, por ser de madrugada,
mas ele preferiu ficar trabalhando. Queria que ele mudasse de horário por ser perigoso e
por ele não ter essa maldade toda. Mas acabou acontecendo
isso." No mês passado, conta a
tia, o rapaz já tinha sofrido uma
ameaça na lanchonete quando
identificou que um cliente estava tentando fazer uma compra usando uma nota falsa.
"Ele me ligou e disse o que
tinha acontecido, que ele tinha
ido para a delegacia, que nesse
horário sempre acontece isso.
Ele me falou que não teve briga. Só tentaram passar essa nota falsa mesmo."
Nascido em Minas Gerais,
o rapaz vive há cinco anos no
Rio. "O sonho dele é trabalhar
para poder pagar a faculdade
de veterinária. Ele teve que
parar de estudar porque pre-

cisou trabalhar. Era uma coisa
ou outra", diz a tia. Imagens
de câmeras de segurança às
quais a reportagem teve acesso mostram Mateus dentro da
cabine de atendimento na
madrugada, quando recebe
um soco de um homem de camisa preta e calça jeans que
está do lado de fora.
Após o jovem revidar a
agressão, o suspeito entra na
unidade armado acompanhado por um homem de casaco
laranja. Instantes depois, é
possível ver uma funcionária
correndo, enquanto o suspeito deixa a cozinha e coloca a
arma na cintura. As imagens
não mostram, porém, o momento em que os disparos são
efetuados.
A Polícia Civil chegou a pedir a prisão temporária do suspeito, mas, a juíza Isabel Teresa
Pinto Coelho Diniz, do plantão
judicial, porém, negou, argumentando que o investigado
foi identificado por meio de vídeos e fotografias que circulam
nas redes e que ainda não se
sabe a origem nem a forma como as imagens foram obtidas.
"Assim sendo, embora as investigações apontem a autoria
delitiva na direção do investigado, o reconhecimento fotográfico fragiliza os elementos
necessários para a decretação
de sua prisão temporária", informou a polícia.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 18º Batalhão foi acionada para checar
uma ocorrência envolvendo
disparos de arma de fogo na
unidade do McDonald's da Estrada dos Bandeirantes, na Taquara.
"Chegando ao local, os policiais encontraram um atendente ferido e o socorreram ao
Hospital Municipal Lourenço
Jorge, na Barra da Tijuca. O autor dos disparos já havia fugido. A 32ª DP foi acionada para
investigar o caso", disse a corporação em nota. O McDonald's lamentou o crime e disse
que prestou socorro imediato
ao funcionário. "A empresa está acompanhando e dando todo o suporte para seus familiares e já está colaborando com
as investigações sobre o caso."

CÂMARA MUNICIPAL

Comissão nega recurso
de Gabriel Monteiro
A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal do
Rio de Janeiro negou ontem recurso do vereador Gabriel Monteiro (PL) e dará prosseguimento ao processo que pode levar à
cassação do mandato do parlamentar. A defesa de Monteiro
entrou com o recurso na semana passada para interromper o
processo. Ele é alvo de denúncias de assédio sexual e moral,
estupro e manipulação. As denúncias foram reveladas em reportagem do programa Fantástico, da TV Globo, no fim de
março.
Terceiro vereador mais votado da cidade, Monteiro nega todas as acusações.
O vereador foi notificado no
último dia 25 sobre o processo no
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. No dia
26, começou a ser contado o prazo de dez dias úteis para que ele
apresentasse defesa prévia escrita e provas documentais. O prazo
para a defesa termina hoje.
TRÂMITE
No dia 5 de abril, por unanimidade, os sete integrantes do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal
do Rio de Janeiro decidiram
apresentar representação com
pedido de cassação do mandato
de Monteiro. A representação
do Conselho de Ética é, então,
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dirigida à Mesa Diretora da Casa, que analisa seus requisitos
formais e a encaminha, no prazo de três dias úteis, à Comissão
de Justiça e Redação.
Ao receber a representação, a
Comissão de Justiça e Redação
analisa, em até cinco dias úteis,
se a peça processual contém algum vício jurídico. Caso a representação seja aceita pela maioria de seus membros, a Comissão de Justiça e Redação a encaminha ao Conselho de Ética.
O Conselho de Ética sorteia,
então, um relator, que cita o vereador representado, no prazo
de cinco dias. O relator abre o
prazo de dez dias úteis para o
vereador apresentar defesa escrita e provas. Esta é a etapa na
qual se encontra o processo.
Apresentada a defesa, tem
início a fase de instrução do processo, pelo prazo de até 30 dias,
prorrogáveis por mais 15. Finalizada a instrução, o relator dá parecer em até cinco dias úteis,
concluindo pela procedência da
representação ou pelo seu arquivamento. Caso o parecer seja
pela procedência da denúncia, é
aberto prazo de cinco dias para
apresentação de alegações finais pela defesa do acusado.
O parecer do relator é submetido à deliberação do Conselho de Ética em até cinco dias
úteis, considerando-se aprovado se obtiver a maioria absoluta
dos votos dos seus integrantes.

Embaixador russo leva banho
de tinta vermelha em protesto
O

embaixador da Rússia
na Polônia, Sergei Andreev, levou um banho
de tinta ontem na cidade de Varsóvia. O diplomata foi alvo de
protesto durante uma visita a
um cemitério de soldados soviéticos mortos na Segunda Guerra
Mundial, que fica localizado na
capital polonesa.
De acordo com informações
da agência de notícias estatal
russa Ria Novosti, Andreev foi
recebido por manifestantes
ucranianos e poloneses com insultos e ele teve seu caminho
bloqueado, o que o forçou a deixar o cemitério acompanhado
da polícia. O embaixador ainda
foi chamado de "fascista". Andreev disse que não se feriu.
A porta-voz do Ministério das

Relações Exteriores, Maria Zakharova, comentou o incidente
em seu canal Telegram. Segundo ela, "os fãs do neonazismo
mais uma vez desnudaram seus
rostos - e é sangrento".
"A demolição de monumentos aos heróis da Segunda Guerra
Mundial, a profanação de sepulturas e agora a interrupção da cerimônia de colocação de flores
em um dia sagrado para todas as
pessoas decentes provam o óbvio - o Ocidente estabeleceu um
curso para a reencarnação do
fascismo", escreveu ela.
A missão diplomática russa
também iria realizar o Regimento Imortal no Dia da Vitória, mas
o Ministério das Relações Exteriores polonês recomendou não
realizar esses eventos, citando

sua ligação com a guerra entre
Rússia e Ucrânia.
Desde o início do conflito,
autoridades ucranianas têm denunciado o que seriam crimes
de guerra cometidos pela Rússia, sobretudo com a alegação
de que o país vizinho estaria atacando áreas ocupadas por civis.
Moscou nega as acusações e
afirma que mira seus ataques
apenas em regiões militares e de
infraestrutura ucranianas.
PROTESTOS
Alguns russos contrários à
Guerra da Ucrânia aproveitaram o Dia da Vitória contra a
Alemanha nazista, celebrado
ontem, para protestar de forma
isolada.
Em Volgogrado, um artista

anônimo fez um grafite com diversos caixões, um deles com o
Z que simboliza a invasão e a
frase: "O zinco é nosso". Tradicionalmente, os esquifes militares russos são feitos com esse
material.
Também houve a invasão de
um site pró-Kremlin, o Lenta.ru,
na qual surgiu a frase "Vladimir
Putin virou um ditador patético
e paranoico". Dois funcionários
da empresa confessaram a ação
e foram demitidos, estando agora sujeitos à dura lei que prevê
até 15 anos de cadeia para quem
falar mal da guerra.
A mínima dimensão dos atos
mostra tanto o apoio popular à
guerra, aferida em pesquisa independente, quanto o temor generalizado da repressão.

PRESSÃO

Premiê do Sri Lanka renuncia após
protestos ligados à crise econômica
O premiê do Sri Lanka, país
asiático de 22 milhões de habitantes, apresentou sua renúncia
ao cargo ontem em meio a protestos relacionados à pior crise
econômica desde que a nação
conquistou sua independência
do Reino Unido, em 1948.
Mahinda Rajapaksa, 76, enviou sua carta de renúncia ao
presidente Gotabaya Rajapaksa,
que é seu irmão mais novo, pouco após um toque de recolher
ser determinado por autoridades de segurança na tentativa de
conter os protestos nas ruas, que
ocorrem desde março. Nos atos,
que deixaram cinco mortos e
quase 200 feridos, parte dos manifestantes pedia a saída dos governantes devido ao fracasso da
agenda econômica.
Milhares de simpatizantes do
governo, armados com paus e
pedras, atacaram nesta segunda
os manifestantes que acampam
desde 9 de abril em frente à sede
presidencial. À noite, foram ouvidos disparos da residência oficial do primeiro-ministro.
No texto de renúncia, o premiê diz que está deixando o cargo para permitir que o país forme um governo de unidade.
"Várias partes indicaram que a
melhor solução para a crise
atual seria a formação de um governo interino, com todos os
partidos; por isso apresentei minha demissão, para que os próximos passos da Constituição
sejam dados."
O porta-voz do governo comunicou à imprensa que todos
os demais membros do gabinete
também deixaram o cargo e que
o presidente deve chamar os
partidos políticos para formar
um novo governo de unidade.
"O presidente se reunirá com
partidos independentes e de
oposição, e esperamos um novo
governo nos próximos dias."
Atingido duramente pela
pandemia de Covid-19, o país
insular também convive com o

aumento dos preços de combustíveis e se preparava para uma
reunião virtual com o Fundo
Monetário Internacional (FMI)
na tentativa de obter assistência
financeira emergencial.
Longas filas para comprar
gás de cozinha nas últimas semanas desaguaram em protestos improvisados, inicialmente
puxados por consumidores insatisfeitos que bloquearam estradas. Empresas de energia
disseram que estão com poucos
estoques de gás.
Manifestantes pró-governo,
segundo relatos da agência Reuters, atacaram opositores com
barras de ferro e outros artefatos
durante os protestos. Os confrontos ocorreram principalmente perto das tendas do recém-criado movimento Gota Go
Home -vá para casa, Gota (em
referência ao nome do presidente)-, que, em seu site oficial,
se define como uma plataforma
gerida majoritariamente por jovens para exigir o fim da corrupção e a renúncia do governo Rajapaksa.
Cento e oitenta e uma pessoas
foram hospitalizadas, informou
um porta-voz do Hospital Nacional de Colombo à AFP. Além disso, foram registrados oito feridos
em outros pontos do país.
De acordo com a polícia, na cidade de Nittambuwao deputado
governista Amarakeerthi Athukorala atirou e feriu com gravidade
duas pessoas que bloqueavam a
passagem de seu carro -uma delas morreu- e, depois, suicidou-se
perto do local. Seu guarda-costas
também foi encontrado morto,
acrescentou a polícia.
Outro político do partido governista, não identificado, abriu
fogo contra um grupo de manifestantes na localidade de Weeraketiya, no sul, matando duas
pessoas e ferindo cinco, segundo a polícia.
O líder da oposição, Sajith
Premadasa, tentou se aproximar

da área de confrontos, mas foi
atacado pela multidão e teve
que ser rapidamente retirado
pelos seguranças.
O líder sindical Ravi Kumudesh alertou neste fim de semana que mobilizará os trabalhadores do setor público e privado para invadir o Parlamento nacional
em sua abertura em 17 de maio.
Na sexta-feira, o presidente
declarou estado de emergência
pela segunda vez em cinco semanas, concedendo poderes
ampliados às forças de segurança, inclusive autorizando a detenção de suspeitos por longos
períodos sem supervisão judicial. Ele também autorizou o envio dos militares para manter a
ordem, como reforço da polícia.
O premiê e o presidente pediram calma à população. "Condenamos veementemente os
atos de violência registrados, independentemente da filiação
política daqueles que os praticam", escreveu o presidente Rajapaksa em uma rede social. "A
violência não vai resolver os
problemas atuais do Sri Lanka",
completou.
Por sua vez, a embaixadora
dos Estados Unidos na ilha, Julie
Chung, condenou a violência
perpetrada "contra manifestantes pacíficos" e instou o governo
a abrir uma investigação aprofundada sobre os eventos.
PANDEMIA E CRISE
Ainda que a crise sanitária tenha dado o empurrão que faltava para o caos político e social,
manifestantes e analistas apontam que a crise econômica tem
origem na administração da família Rajapaksa. Os governantes
anunciaram grandes cortes de
impostos, que afetaram a arrecadação do governo e fizeram o
país ter de usar suas reservas.
A campanha oficial de proibição do uso de fertilizantes químicos, sob a alegada justificativa de
promover a agricultura orgânica

para fins de saúde pública, também teve peso, com agricultores
tendo uma das piores colheitas
no ano passado, e a população
assistindo ao preço de produtos
alimentícios básicos subir.
Calculada em US$ 51 bilhões,
a grande dívida externa do país
levou o governo a decretar a moratória de pagamentos em 12 de
abril.
De família tradicional na política, Mahinda Rajapaksa assumiu uma cadeira no Parlamento
do Sri Lanka pela primeira vez
em 1970, quando, aos 24 anos,
tornou-se o membro mais jovem. Décadas depois, em 2005,
foi eleito presidente -cargo que
ocupou até 2015.
O principal marco de seu governo foi a derrota que conquistou sobre os separatistas conhecidos como Tigres Tâmeis em
2009, episódio que catapultou
sua popularidade doméstica,
mas também rendeu críticas de
observadores internacionais devido a relatos de violência.
O Sri Lanka assistiu a décadas
de conflito, desde os anos 1980,
entre os rebeldes separatistas tâmil, majoritariamente hindus,
que lutavam pela criação de um
Estado independente ao norte, e
a maioria cingalesa, predominantemente budista. Mediado
pela Noruega, um acordo de cessar-fogo chegou a ser firmado em
2002. Quando presidente, porém,
Rajapaksa tornou objetivo de seu
mandato erradicar os Tigres Tâmeis, derrotados em 2009, pondo
fim à longa guerra civil.
Em relatório publicado em fevereiro, a alta comissária das Nações Unidas para direitos humanos, Michelle Bachelet, manifestou preocupação com o que descreveu como "tendências contínuas de militarização e nacionalismo étnico-religioso" no Sri
Lanka que, seguiu, "minam as
instituições democráticas, aumentam a tensão entre as minorias e impedem a reconciliação".

VATICANO

Papa Francisco adia visita ao
Líbano por motivos de saúde
O Papa Francisco adiou uma
visita ao Líbano, inicialmente
marcada para junho, por motivos
de saúde, anunciou o ministro do
Turismo libanês, Walid Nassar,
nesta segunda-feira.
"O Líbano recebeu uma carta
do Vaticano informando-o oficialmente da decisão de adiar a
visita planejada do Papa ao Líbano", disse Nassar em um comunicado, citando "razões de saúde".

O pontífice de 85 anos, que sofre com uma osteoartrite que afetou um ligamento do joelho direito e também com um problema
no nervo ciático, precisou cancelar compromissos várias vezes no
mês passado devido às dores no
local. Na última semana, ele apareceu em cadeira de rodas pela
primeira vez,.
A viagem, que aconteceria nos
dias 12 e 13 de junho, havia sido

anunciada pelo governo libanês
e, apesar de nunca ter sido oficializada pelo Vaticano, o Papa comentou sobre planos relacionados a ela em entrevistas recentes.
Um plano para Francisco ir do
Líbano a Jerusalém em 14 de junho para se encontrar com Cirilo,
o patriarca da Igreja Ortodoxa
Russa, já havia sido cancelado por
causa da Guerra da Ucrânia.
A viagem ao Líbano provavel-

mente acontecerá após o verão,
disse uma fonte à Reuters.
Francisco deve fazer duas viagens em julho, uma ao Sudão do
Sul e à República Democrática do
Congo e outra ao Canadá.
Desde a última quinta-feira,
quando usou uma cadeira de rodas em público pela primeira vez,
ele tem se locomovido dessa maneira em audiências privadas e
públicas.

