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BALANÇO

BB lucra R$ 6,6 bi no primeiro trimestre 
O BB (Banco do Brasil) reportou lucro líquido ajustado

de R$ 6,6 bilhões no primeiro trimestre de 2022, o que equi-
vale a um crescimento de 34,6% na comparação com o mes-
mo período do ano passado e de 11,5% em relação ao tri-

mestre imediatamente anterior, segundo balanço divulga-
do. Foi o maior lucro já apresentado pelo banco em um tri-
mestre, sem considerar o ajuste pela inflação. "O lucro re-
corde pelo quinto trimestre consecutivo demonstra nosso

compromisso com a originação de negócios robustos, con-
trole de custos, proximidade com nossos clientes, acelera-
ção da nossa transformação digital e geração de impactos
sociais", diz Fausto Ribeiro, presidente do BB. PÁGINA 3

A inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor - Amplo) bateu em 1,06% em abril, segundo informou on-
tem o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). É a maior
variação para o mês desde 1996. Em 12 meses até abril, a inflação fi-
cou em 12,13%, maior patamar desde outubro de 2003 (13,98%). Em

março de 2022, o IPCA já havia pesado no bolso dos brasileiros, atin-
gindo o maior patamar em 28 anos e subindo 1,62%. Em abril, os
principais impactos vieram de alimentação e bebidas (2,06%) e dos
transportes (1,91%). Juntos, os dois grupos contribuíram com cerca
de 80% do IPCA de abril. PÁGINA 2

Em sua primeira declaração após a nomeação para o cargo, o
novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida (foto), afirmou
ontem que vai solicitar o início dos estudos para a privatização da
Petrobras. "Como parte do meu primeiro ato, solicito também o
início dos estudos tendentes à proposição das alterações legislati-
vas necessárias à desestatização da Petrobras", disse. O novo mi-
nistro fez questão de destacar que conta com apoio do presidente
Jair Bolsonaro (PL) para sua gestão. "Tenho uma meta e um norte
muito simples. Deixo claro que essa meta, esse objetivo e esse nor-
te foram expressamente apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro."
Sachsida afirmou que também vai pedir ao ministro Paulo Guedes
(Economia) a inclusão da PPSA (Pré-sal Petróleo S.A.) no Progra-
ma Nacional de Desestatização, para que o governo avalie alterna-
tivas para sua privatização. A PPSA é a estatal responsável pela co-
mercialização da parcela de petróleo a que a União tem direito nos
contratos de partilha, firmados com empresas que exploram o pré-
sal. A aposta liberal do novo ministro chega em um momento de
grande pressão da ala política por medidas que aliviem o peso dos
combustíveis no bolso dos consumidores. PÁGINA 3

Na contramão
de Bolsonaro,
Lula defende
TSE e urnas

GOLPE DEMOCRÁTICO

GASOLINA CARA

O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) afirmou on-
tem que acredita na urna ele-
trônica e, em discurso crítico
ao presidente Jair Bolsonaro
(PL), disse que o "golpe será
democrático e popular" com a
realização das eleições. "Bolso-
naro fala em golpe todo o dia. A
imprensa fala em golpe. E ele
vai ver o golpe que ele vai sofrer
no dia 2 de outubro. O povo vai
dar um golpe no autoritarismo
dele e vai reestabelecer a de-
mocracia nesse país. Vai ser o
primeiro golpe democrático e
popular. Golpe sem fuzil, sem
metralhadora. É um golpe da
eleição democrática", afirmou
Lula. O ex-presidente partici-
pou de plenária em Juiz de Fo-
ra, em Minas Gerais, ontem à
tarde. Na agenda do petista es-
tava prevista uma entrevista
coletiva que foi desmarcada.
Na plenária, Lula também afir-
mou que defende a urna ele-
trônica, alvo de ataques de Bol-
sonaro e seus aliados. "Ele está
dizendo que a urna vai praticar
roubo. PÁGINA 5

IPCA

Inflação de abril fica em 1,06%
e acumula 12,13% em 12 meses

WASHINGTON COSTA/MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Justiça nega
liberdade 
para delegada
Adriana Belém
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PÁGINA 4

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal),
aplicou ontem uma nova multa ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ),
de R$ 135 mil, por ele se recusar a usar tornozeleira eletrônica. Segundo
o ministro, enquanto não houver análise pelo Supremo da constitucio-
nalidade do indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao
parlamentar, a ação penal contra ele prossegue normalmente, "inclusi-
ve no tocante à observância das medidas cautelares impostas ao réu".

No último dia 3, o ministro já havia determinado multa de R$ 405 mil ao
parlamentar. O valor era referente à soma das penalidades diárias (R$ 15
mil) aplicadas por desrespeito a medidas restritivas impostas pelo ma-
gistrado no curso de investigações em tramitação na corte. O novo valor
é devido à recusa por mais nove dias de usar o equipamento eletrônico.
Ele diz que a decisão é relacionada ao "desrespeito às medidas cautela-
res fixadas, sem qualquer relação com a concessão do indulto". PÁGINA 5

STF

Moraes multa Silveira em mais R$ 135 mil 

Novo ministro de
Minas e Energia já
chega querendo
vender a Petrobras   

Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(5/5) 12,75%
Poupança 3
(12/5) 0,67%
TR (prefixada)
(10/01/2022) 0,0436%

IGP-M 1,41% (abr.)
IPCA 1,06% (abr.)
CDI
0,32 até o dia 10/mai
OURO
BM&F/grama R$ 302,00
EURO Comercial 
Compra: 5,4084 Venda: 5,4090

EURO turismo 
Compra: 5,4328 Venda: 5,6128
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,1238 Venda: 5,1244
DÓLAR comercial
Compra: 5,1435 Venda: 5,1441
DÓLAR turismo
Compra: 5,1263 Venda: 5,3063

PETRORIO ON NM 25.49 +5.03 +1.22

PETROBRAS ON N2 36.44 +5.04 +1.75

BRADESPAR PN ED N1 26.60 +4.11 +1.05

VALE ON NM 78.69 +4.17 +3.15

GERDAU MET PN N1 11.20 +3.90 +0.42

QUALICORP ON ED NM 10.49 −12.80 −1.54

HAPVIDA ON NM 7.56 −5.97 −0.48

CVC BRASIL ON NM 11.24 −5.47 −0.65

LOCAWEB ON NM 5.12 −5.71 −0.31

REDE D OR ON NM 31.85 −5.38 −1.81

PETROBRAS PN N2 33.57 +3.48 +1.13

VALE ON NM 78.69 +4.17 +3.15

ITAUUNIBANCOPN EJ N1 24.11 +3.34 +0.78

PETROBRAS ON N2 36.44 +5.04 +1.75

BRADESCO PN EJ N1 18.87 +1.73 +0.32

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 31.834,11 -1,02

NASDAQ Composite 11.364,235 -3,18

Euro STOXX 50 3.642,28 +2,38

CAC 40 6.269,73 +2,50

FTSE 100 7.347,66 +1,44

DAX 30 13.828,64 +2,17

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 1,25% / 104.396,90 / 1.286,96 / Volume: 29.298.611.572 / Quantidade: 3.907.148

PÁGINA 3

A mediação familiar
em tempos de

pandemia

Justiça
Direito &



2

Economia

Impulsionada 
por commodities, 
Bolsa avança 1,25%  
LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

Impulsionada pela forte al-
ta nos preços das commodi-
ties, a Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) foi na contra-
mão do movimento observado
entre os pares nos Estados
Unidos e fechou com alta aci-
ma de 1% no pregão de ontem.

O Índice Bovespa (Iboves-
pa) encerrou a sessão com ga-
nhos de 1,25%, aos 104.396
pontos, interrompendo uma
sequência de quatro quedas
consecutivas.

Já no câmbio, o dólar, que
chegou a operar em queda
frente ao real durante a primei-
ra metade do pregão, inverteu
a tendência e passou a subir
durante a tarde, acompanhan-
do a piora no humor dos inves-
tidores nos Estados Unidos.

No fechamento da sessão, o
dólar comercial marcava valo-
rização de 0,21% ante o real,
cotado a R$ 5,145 para venda.

Nas Bolsas dos Estados

Unidos, as ações iniciaram o
dia no campo positivo, mas
passaram a cair e voltaram a
fechar em baixa ontem.

O S&P 500 cedeu 1,65%, o
Dow Jones recuou 1,02%, e o
Nasdaq, onde se concentram
as empresas de tecnologia, ce-
deu 3,18%.

No mercado local, os ga-
nhos da Bovespa foram sus-
tentados pela alta expressiva
das ações das exportadoras de
commodities com peso rele-
vante no Ibovespa.

Os papéis ordinários da Pe-
trobras tiveram valorização de
5,04% e os preferenciais avan-
çaram 3,48%, enquanto as
ações da Vale subiram 4,17%.

Na China, o índice acioná-
rio CSI 300 fechou o dia em al-
ta de 1,44%, e o Hang Seng, de
Hong Kong, avançou 0,97%.

No setor aéreo, as ações da
Gol caíram 1,67%, após a em-
presa anunciar acordo com a
colombiana Avianca para a
criação do grupo Abra.

Quinta-feira, 12 de maio de 2022

IPCA

Inflação de abril fica em 1,06%
e atinge 12,13% em 12 meses
DOUGLAS GAVRAS/FOLHAPRESS

A
inflação medida pelo
IPCA (Índice Nacional
de Preços ao Consu-

midor - Amplo) bateu em 1,06%
em abril, segundo informou on-
tem o IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística).

É a maior variação para o mês
desde 1996. Em 12 meses até
abril,  a inflação ficou em
12,13%, maior patamar desde
outubro de 2003 (13,98%). Em
março de 2022, o IPCA já havia
pesado no bolso dos brasileiros,
atingindo o maior patamar em
28 anos e subindo 1,62%.

Em abril, os principais im-
pactos vieram de alimentação e
bebidas (2,06%) e dos transpor-
tes (1,91%). Juntos, os dois gru-
pos contribuíram com cerca de
80% do IPCA de abril.

O resultado para o mês veio
em linha com o esperado por
analistas do mercado. Aqueles
ouvidos pela agência Bloom-
berg esperavam alta de 1,01%,
na comparação mensal, e de
12,07% na anual.

Em alimentos e bebidas, a al-
ta foi puxada pela elevação dos
alimentos para consumo no do-
micílio (2,59%). O leite longa vi-
da teve alta de 10,31%. Também
houve aumento em itens, como
a batata-inglesa (18,28%), o to-
mate (10,18%), o óleo de soja
(8,24%), o pão francês (4,52%) e
as carnes (1,02%).

Para o óleo de soja, o resulta-
do está mais relacionado à alta
das commodities, que acaba in-
fluenciando nos custos de pro-
dução. Nos alimentos in natura,
como a batata-inglesa e o toma-

te, houve problemas de colhei-
tas, explica o pesquisador. Para
o leite, pesaram os custos de
produção.

Entre as capitais, no mês, a
maior alta foi no Rio de Janeiro,
de 1,39%, enquanto Salvador te-
ve a menor variação em abril, de
0,67%. Em 12 meses, a maior va-
riação foi em Curitiba (14,82%).

No caso dos transportes, a
elevação foi puxada, sobretudo,
pelo aumento nos preços dos
combustíveis que continuaram
subindo (3,2%). Assim como no
mês anterior, o destaque foi a
gasolina (2,48%), produto com
maior na alta do índice do mês
(0,17 p.p.).

Combustíveis; Variação no
mês; Variação em 12 meses
Etanol; 8,44%; 42,11%
Óleo diesel; 4,74%; 53,58%
Gás de botijão; 3,32%; 32,34%
Gasolina; 2,48%; 31,22%

A expectativa é de novos im-
pactos nos próximos meses,
com os aumentos dos combustí-
veis. Desde a última terça-feira,
está valendo o novo aumento do
diesel anunciado pela Petro-
bras, de 8,87% nas refinarias, o
que significa uma mudança de
R$ 0,40 no litro do combustível -
de R$ 4,51 para R$ 4,91.

O aumento de maio deve dei-
xar a inflação do diesel próxima
de 60% em 12 meses, encarecen-
do fretes, transporte público e
máquinas agrícolas, segundo
economistas.

A elevação no preço do diesel
-que interfere diretamente no
cotidiano dos caminhoneiros e
indiretamente nos preços de
produtos transportados- ocorre
menos de dois meses após a últi-

ma alta, em 11 de março, quan-
do o litro do combustível ficou
R$ 0,90 mais caro.

Por outro lado, o que ajudou a
frear o IPCA em abril, na compa-
ração com março, foi a queda da
energia elétrica, diz André Filipe
Guedes Almeida, do IBGE. O gru-
po habitação (-1,14%) foi o único
a apresentar variação negativa
em abril, devido à queda nos pre-
ços da energia elétrica (-6,27%),
devido às mudanças nas bandei-
ras tarifárias ocorridas naquele
mês, explica o pesquisador.

ESPALHADA
Mesmo em desaceleração, na

comparação com março, a infla-
ção se espalhou ainda mais em
abril, com índice de difusão de
78,25%. Os produtos alimentí-
cios tiveram difusão de 79% (an-
te 74% no mês anterior), já os
não alimentícios, de 78%. A di-
fusão de abril é a mais alta desde
janeiro de 2003 (85,94%).

Este é um dos indicativos
mais importantes registrados
pelo IPCA no mês, avalia o eco-
nomista e pesquisador André
Braz, do Ibre FGV (Instituto Bra-
sileiro de Economia, da Funda-
ção Getulio Vargas).

"Esse espalhamento das
pressões inflacionárias é preo-
cupante, por significar que a in-
flação está presente em tudo
aquilo que nós consumimos no
cotidiano e aumenta a persis-
tência da inflação, colocando
uma dúvida na mesa: até onde o
Banco Central terá de atuar no
aumento de juros?"

Ele reforça que o BC já sinali-
zou que poderá voltar a subir os
juros e isso deve mesmo aconte-

cer. "Dentro desse contexto,
bens duráveis tiveram altas e
serviços, como táxi e passagens
aéreas, registraram aumentos. O
desafio do BC hoje é grande."

Nos itens de serviços, que
avançaram 0,66% no mês, as pas-
sagens aéreas foram responsá-
veis pela maior pressão de preços
(9,48%). Em 12 meses, os serviços
avançaram 6,94% (ante 6,29% em
março). "Temos um cenário de
retomada de empregos e precisa-
mos aguardar para ver como isso
vai pesar nos próximos meses so-
bre a demanda por serviços", diz
Almeida. "A alta de custos, princi-
palmente de combustíveis e gás
de botijão, tem influenciado mais
na alta de inflação do que a alta
de serviços."

No mês anterior, a inflação
dos alimentos que fazem parte da
cesta básica havia disparado no
Brasil, superando a marca de 20%
no acumulado de 12 meses, de
acordo com um estudo de econo-
mistas da PUCPR (Pontifícia Uni-
versidade Católica do Paraná).

O levamento cita que a alta
de preços veio em um contexto
de pressões do clima adverso,
do encarecimento dos custos de
fretes e da Guerra da Ucrânia.

"Apesar do resultado bem
próximo, é preciso destacar dois
grandes desvios concentrados e
antagônicos que se anularam. O
primeiro é no item de higiene
pessoal, que veio acima do espe-
rado. Na contramão gasolina te-
ve resultado mais baixo do que o
projetado, visto que subiu 'ape-
nas' 2,48%, frente à perspectiva
de alta de 3,5%", diz Étore San-
chez, economista-chefe da Ativa
Investimentos

MERCADOS

Para conter inflação, governo zera
imposto de importação de alimentos 
PEDRO RAFAEL VILELA/ABRASIL 

O governo federal anunciou
ontem que vai zerar a alíquota do
imposto de importação de sete
categorias de produtos alimentí-
cios. A decisão foi tomada pelo
Comitê-executivo de Gestão da
Câmara de Comércio Exterior
(Gecex/Camex), do Ministério da
Economia.  

Em coletiva de imprensa para
detalhar as medidas, o secretário-
executivo da pasta, Marcelo Gua-
ranys, disse que o objetivo da me-
dida é conter o avanço da inflação
no país.

Segundo secretária da Câmara
de Comércio Exterior, Ana Paula
Repezza, a redução de impostos
entram em vigor a partir de hoje e
valem até o dia 31 de dezembro

deste ano.
Os produtos alimentícios que

tiveram a alíquota de importação
totalmente zeradas são:

• carnes desossadas de bovi-
no, congeladas (imposto era
de 10,8%);
• pedaços de miudezas, co-
mestíveis  de galos/gal i-
nhas, congelados (imposto
era de 9%);
• farinha de trigo (imposto era
de 10,8%);
• outros trigos e misturas de tri-
go com centeio, exceto para se-
meadura (imposto era de 9%);
• bolachas e biscoitos, adicio-
nados de edulcorante (impos-
to era de 16,2%);
• outros produtos de pada-
ria, pastelaria, indústria de
biscoitos, etc. (imposto era

de 16,2%) e
• milho em grão, exceto para
semeadura (imposto era de
7,2%).
O Ministério da Economia in-

formou que o impacto com a re-
núncia tributária pode chegar a
R$ 700 milhões até o final do
ano. Não há necessidade de
compensação fiscal, por se tra-
tar de um imposto regulatório, e
não arrecadatório.

"O imposto de importação
tem uma função que não é arre-
cadatória, a função dele é de re-
gulação de mercado. 

O motivo por trás é a regula-
ção do mercado, seja para um
lado, seja para o outro", expli-
cou o secretário-executivo ad-
junto da Camex, Leonardo Di-
niz Lahud.

OUTRAS REDUÇÕES
Além de zerar a alíquota de im-

portação de produtos alimentí-
cios, a Camex também reduziu ou
zerou o imposto sobre outros pro-
dutos importados. Dois deles são
insumos usados na produção
agrícola.

O ácido sulfúrico, utilizado
na cadeia de fertilizantes, teve
alíquota de 3,6% de imposto ze-
rada. Já o mancozebe, um tipo
de fungicida, teve o imposto de
12,6% para 4%.

Foram reduzidos ainda os im-
postos de dois tipos de vergalhão
de aço, atendendo a um pleito do
setor de construção civil, e que já
estava sob análise no Ministério
da Economia. Esses vergalhões,
que tinham imposto de importa-
ção de 10,8%, agora vão pagar 4%.

GECEX-CAMEX

IBGE aponta alta de 1,21% no 
custo da construção civil em abril

SINAPI

VITOR ABDALA/ABRASIL 

O Índice Nacional da Cons-
trução Civil (Sinapi), medido
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), regis-

trou inflação de 1,21% em abril
deste ano. A taxa é superior ao
0,99% de março, mas inferior ao
1,87% de abril do ano passado.  

Essa é a maior taxa de inflação
mensal desde agosto de 2021.

Com o resultado de abril, o Sinapi
acumula altas de preços de 3,52%
no ano e de 15% em 12 meses.

O custo nacional da constru-
ção passou a ser R$ 1.567,76 por
metro quadrado, em abril. Os

materiais de construção tiveram
inflação de 1,86% no mês e pas-
saram a custar R$ 944,49 por
metro quadrado. Já o custo da
mão de obra subiu 0,24% e ficou
em R$ 623,27.

BNDES lança parceria
para projetos na AL

INSFRAESTRUTURA

CRISTINA ÍNDIO DO
BRASIL/ABRASIL 

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social
(BNDES) lançou ontem com o
Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), o Banco
Nacional de Obras y Servicios
Públicos S.N.C., do México (Ba-
nobras) e a Alide, uma associa-
ção que reúne bancos de desen-
volvimento da América Latina, a
plataforma Latam Projects Hub.  

Ela vai oferecer a investidores
uma visão unificada de oportu-
nidades de investimento em
concessões, parcerias público-
privadas e privatizações na re-
gião. Construída por iniciativa
do BNDES, a nova plataforma
incluirá informações estratégi-
cas sobre os projetos.

Segundo a instituição, a in-
tenção é aproveitar a carteira
de projetos de infraestrutura e
privatizações do banco, que,
conforme ranking da consulto-
ria Infralogic, atualmente é a
maior do mundo, e, ainda, a
carteira do México, patrocina-
da pelo Banobras. Esse será o
ponto de partida do inédito
portal regional, que deve ser ex-
pandido a outros países da re-
gião com o suporte do BID e da
Alide. A associação atua como
gestora do hub.

Para o presidente do BNDES,
Gustavo Montezano, é estratégi-
co ter os ativos brasileiros posi-
cionados ao lado de outros da
região. “Isso permite ao investi-
dor enxergar sinergia em opera-
ções multinacionais. Estamos
numa competição global em
que informação e transparência
são dois ativos essenciais na
atração de capital”, disse.

Com as informações, os in-
vestidores terão maior visibili-
dade, o que permitirá uma abor-
dagem regional de portfólio e
preparação em tempo para par-
ticipar dos processos de licita-
ção. “Igualmente, permitirá que
instituições financeiras possam
acompanhar o mercado de in-
fraestrutura regional e buscar
uma atuação multimercados”,
informou o BNDES.

SUSTENTABILIDADE 
A nova plataforma contará,

ainda, com informações sobre a
sustentabilidade financeira, ins-
titucional, social, ambiental e
climática dos projetos de infra-
estrutura, com apoio metodoló-
gico do BID.

Segundo o banco, há uma
área na homepage do portal pa-
ra filtrar projetos por país, setor,
tipo de projeto e status. Quem
clicar em um projeto de inte-
resse terá também acesso a
uma ficha com informações de
destaque.

“Por meio das fichas de pro-
jeto a plataforma está conecta-
da com o hub de Projetos
BNDES e com o hub mexicano
patrocinado pelo Banobras. A
mesma lógica se aplicará aos
futuros participantes”, indicou
a instituição.

Para o diretor de Conces-
sões e Privatizações do BNDES,
Fábio Abrahão, o portal é uma
plataforma regional que per-
mitirá a identificação de opor-
tunidades de investimentos
para fundos e operadores de
infraestrutura em todo o mun-
do. “Isso é algo inédito e facili-
tará a atração de investidores
para a região, acessando mer-
cados que hoje não possuem
conhecimento dessas oportu-
nidades”, explicou.

PARCERIA
O representante do BID no

Brasil, Morgan Doyle, chamou
atenção para a parceria do orga-
nismo internacional com o
BNDES. “O BNDES é um parcei-
ro fundamental para o BID. Por
meio da plataforma, entre ou-
tras iniciativas conjuntas, vamos
viabilizar grandes investimentos
sustentáveis que contribuirão
para a recuperação de nossas
economias. Este é o nosso guia
para a recuperação sustentável
da região, a nossa Visão 2025”,
observou.

O acesso ao Hub de Projetos
também pode ser feito pelo site
do Monitor de Investimentos,
que é a plataforma digital do Mi-
nistério da Economia lançada
na última segunda-feira. 



BALANÇO

O
BB (Banco do Brasil) re-
portou lucro líquido
ajustado de R$ 6,6 bi-

lhões no primeiro trimestre de
2022, o que equivale a um cresci-
mento de 34,6% na comparação
com o mesmo período do ano
passado e de 11,5% em relação ao
trimestre imediatamente ante-
rior, segundo balanço divulgado
ontem.

Foi o maior lucro já apresen-
tado pelo banco em um trimes-
tre, sem considerar o ajuste pela
inflação.

"O lucro recorde pelo quinto
trimestre consecutivo demonstra
nosso compromisso com a origi-
nação de negócios robustos, con-
trole de custos, proximidade com
nossos clientes, aceleração da
nossa transformação digital e ge-
ração de impactos sociais e am-
bientais positivos para toda socie-
dade", afirmou Fausto Ribeiro,
presidente do BB, em nota.

Segundo o banco, o resultado é
explicado pelo crescimento do
crédito, com performance positi-
va em todos os segmentos, pelo
crescimento da margem financei-
ra bruta (juros cobrados menos
juros pagos aos clientes) e pelo
bom desempenho das receitas de
prestação de serviços.

"Estamos confiantes em entre-
gar um lucro líquido ajustado na
ponta alta do guidance (estimati-
va)", afirmou Ribeiro. O banco
projeta um lucro entre R$ 23 bi-
lhões e R$ 26 bilhões para 2022.

A carteira de crédito do banco
público alcançou R$ 883,5 bilhões
ao final de março, um aumento
de 16,4% no ano contra ano e de
1% na margem.

Já a taxa de inadimplência aci-
ma de 90 dias passou para 1,89%
no primeiro trimestre, contra
1,95% em março de 2021 e 1,75%
em dezembro passado. O aumen-
to ficou dentro das expectativas,
segundo o BB.

Ribeiro disse que a elevação
observada no trimestre faz parte
da estratégia de avanço em linhas
de melhores retornos e, conse-
quentemente, maior risco, na car-
teira de pessoas físicas.

"Tal risco, entretanto, está ab-
solutamente controlado, e a traje-
tória de alta da inadimplência em
2022 continuará gradual, atingin-
do patamar confortável ao final
do ano, em nível inferior ao obser-
vado no período pré-pandemia."

A PCLD (Provisão para Crédi-
tos de Liquidação Duvidosa) so-
mou R$ 2,75 bilhões e aumentou
9,3% ante o primeiro trimestre do

ano passado, mas com recuo de
27,3% em relação ao último tri-
mestre de 2021.

Carteiras de crédito em expan-
são A carteira Pessoa Física cres-
ceu 14,9% frente a março de 2021,
para R$ 268,8 bilhões, com desta-
que para a performance positiva
do crédito consignado (alta de
12,1%), do cartão de crédito
(54,1%) e do empréstimo pessoal
(33,0%). No trimestre, a carteira
cresceu 1,2%.

A carteira de crédito para em-
presas encerrou o mês de março
com saldo de R$ 267,9 bilhões,
crescimento anual de 17%. Nes-
se caso, destaque para o cresci-
mento das operações de TVM
(títulos de valores mobiliários)
privados e garantias (7,2%), re-
cebíveis (7,7%) e MPME –micro,
pequenas e médias empresas–
(14%). No trimestre, a evolução
foi de 1%, puxada pelo cresci-
mento na carteira de crédito pa-
ra grandes empresas (4,5%).

Já a carteira de crédito do ban-
co voltada ao agronegócio atingiu
R$ 255 bilhões, crescimento de
28,2% na comparação com março
de 2021, impulsionada por itens
como o custeio agropecuário
(47,8%) e para as linhas de investi-
mento agropecuário, (68,7%). No

trimestre, a carteira cresceu 2,6%.
"Nosso portfólio de crédito

continuará entregando cresci-
mento sustentável ao longo do
ano, com um balanceamento de
mix mais rentável, o que influen-
ciará o desempenho da margem
financeira bruta, juntamente com
um forte resultado de tesouraria,
e menor ritmo de crescimento
nas despesas de captação", afir-
mou o presidente do banco.

A margem financeira bruta do
BB totalizou R$ 15,3 bilhões de ja-
neiro a março, aumento de 5,6%
na comparação anual e de 3,6%
na trimestral.

As receitas de prestação de ser-
viços, por sua vez, somaram R$
7,5 bilhões no primeiro trimestre,
alta de 9,4% no ano contra ano,
mas queda de 3,8% na margem. O
recuo se deveu a efeitos sazonais e
ao desempenho das receitas de
operações de crédito (-13,3%) e
de mercado de capitais (-40,4%).

Como resultados dos números
apresentados, o RSPL (Retorno
sobre o Patrimônio Líquido) do
BB, indicador que mede a renta-
bilidade da operação da institui-
ção financeira, avançou para
17,6% em março, contra 15,1% em
março de 2021 e 16,6% no final do
ano passado.
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Com intenção de desburocratizar o judiciário brasi-
leiro e avançar a tramitação de demandas em di-

versas varas espalhadas pelo país, a mediação virou o
caminho para a resolução de conflitos de modo con-
sensual entre as partes para evitar um longo processo.
A alternativa instituída desde 2010 pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) se mostra um dispositivo viável
e se tornou comum no judiciário brasileiro em diversas
áreas, como no campo do Direito da Família.

A pandemia do novo coronavírus trouxe um desafio
aos relacionamentos, pois levou os casais a convive-
rem 24 horas por dia, sem uma válvula de escape no
trabalho. Prova disso é o aumento de 26,9% de divór-
cios no país, entre janeiro e maio de 2021, em compa-
ração com o mesmo período de 2020. Já no ano passa-
do, o Brasil fechou com 15% a mais de separações no
cartório, segundo dados do Colégio Notarial do Brasil.

Para não sobrecarregar ainda mais o casal após a se-
paração, a Mediação Familiar online aparece como
principal alternativa para maiores transtornos que um
processo judicial possam acarretar, principalmente
neste período em que enfrentamos uma das maiores
crises sanitárias.

Vale ressaltar que, no Direito de Família, a Media-
ção Familiar é uma forma de solucionar conflitos, na
qual os interessados solicitam ou aceitam a interven-
ção de um mediador, imparcial e qualificado, permi-
tindo que as partes adotem medidas consensuais dura-
douras e mutuamente aceitáveis a fim de contribuir
com a reorganização da vida pessoal e familiar.

Poderão ser atendidos pela Mediação Familiar ca-
sos como divórcio, pensão alimentícia, dissolução de
união estável, divisão de bens, regulamentação de visi-
tas, guarda de menores, investigação de paternidade,
dentre outras.

E para dar maior segurança jurídica aos envolvidos,
são mediadores apenas pessoas com capacitação espe-
cífica, conforme determina a resolução 125/2010 do
CNJ (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads
/2011/02/Resolucao_n_125-GP.pdf), com graduação
preferencialmente nas áreas de serviço social, psicolo-
gia, direito e pedagogia. São esses profissionais os res-
ponsáveis por conduzir o diálogo entre as partes.

Vantagens da mediação online na pandemia 
Quando um casal termina um relacionamento dura-

douro que envolve bens e guarda de filhos, é perceptí-
vel a carga emocional que ambos carregam. Isso faz a
disputa judicial ser considerado um meio até impróprio
para o momento. Sendo assim, a mediação se mostra
vantajosa para as demandas que cada um almeja.

Em um momento de pandemia, elenco aqui alguns
pontos que considero ser vantajoso para o uso da me-
diação como caminho para solucionar conflitos entre
as partes.

O primeiro envolve a própria busca por diálogo e co-
municação. Em um processo judicial, a lógica entre
“perdedor X vencedor” acaba emergindo como princi-
pal problema de insatisfação quando uma sentença é
proferida. No caso da mediação, ambos chegam a um
acordo em comum para que o caso seja solucionado,
tornando menor a carga emocional agravada pela pan-
demia.

Outra vantagem é a proteção em relação à própria
saúde das partes. Como a pandemia impôs uma condi-
ção de distanciamento social como medida de contrair
a covid-19, as tecnologias possibilitaram a mediação
online, fazendo com que as pessoas pudessem se sentir
seguras, principalmente as de grupos de riscos, que
não precisariam mais se deslocar aos juizados. A me-
diação online está disposta no artigo 46 da Lei
13.140/2015.

Além disso, se mostra como ponto positivo a possi-
bilidade de na mediação online ser usada a comunica-
ção assíncrona. As mensagens não precisam ser envia-
das ao vivo. As partes podem editar os textos antes de
enviá-los, dando contribuições mais elaboradas e li-
vres de impulsos carregados de sentimentos. Isto é, um
diálogo mais racional. 

Por último, porém, não menos importante, posso
elencar a redução de custos. Por ser um formato mais
informal para solucionar conflitos, uma das partes po-
de deixar de arcar com honorários caso decida por
conta própria participar da negociação, além dos de-
mais encargos financeiros resultantes do processo ju-
rídico tradicional. A diminuição dos custos também
está relacionada ao deslocamento em caso de media-
ção online.

Contudo, ressalto que é importante levar em consi-
deração o contexto social das próprias partes. Como vi-
vemos em um país enraizado na desigualdade, nem to-
dos possuem dispositivos conectados à internet. Cabe
ao tribunal onde tramita o caso dispor de recursos para
implementação da mediação.

De todo modo, a mediação – seja online ou física - é
a maneira mais célere, menos custosa financeiramente
e com menor grau de carga emocional que um casal ou
entes familiares podem enfrentar para solucionar seus
conflitos em um momento de crise sanitária.

Anderson Albuquerque
Sócio do Albuquerque & Alvarenga Advogados

Justiça
A mediação

familiar em tempos
de pandemia

Direito &Lucro do BB cresce 35% e
soma R$ 6,6 bi no 1o trimestre

Novo ministro de Minas e Energia
quer a privatização da Petrobras

Em sua primeira declaração
após a nomeação para o cargo,
o novo ministro de Minas e
Energia, Adolfo Sachsida, afir-
mou ontem que vai solicitar o
início dos estudos para a priva-
tização da Petrobras.

"Como parte do meu primei-
ro ato, solicito também o início
dos estudos tendentes à propo-
sição das alterações legislativas
necessárias à desestatização da
Petrobras", disse.

O novo ministro fez questão
de destacar que conta com
apoio do presidente Jair Bolso-
naro (PL) para sua gestão. "Te-
nho uma meta e um norte mui-
to simples. Deixo claro que es-

sa meta, esse objetivo e esse
norte foram expressamente
apoiados pelo presidente Jair
Bolsonaro."

Sachsida afirmou que tam-
bém vai pedir ao ministro Pau-
lo Guedes (Economia) a inclu-
são da PPSA (Pré-sal Petróleo
S.A.) no Programa Nacional de
Desestatização, para que o go-
verno avalie alternativas para
sua privatização.

A PPSA é a estatal responsá-
vel pela comercialização da
parcela de petróleo a que a
União tem direito nos contratos
de partilha, firmados com em-
presas que exploram o pré-sal.

A aposta liberal do novo mi-

nistro chega em um momento
de grande pressão da ala políti-
ca por medidas que aliviem o
peso dos combustíveis no bol-
so dos consumidores.

Na última segunda-feira, a
Petrobras anunciou um novo
reajuste no preço do diesel. O
preço médio do combustível te-
ve uma alta de 8,87% nas refina-
rias, passando de R$ 4,51 para
R$ 4,91 por litro. O repasse aos
consumidores depende de polí-
ticas comerciais de distribuido-
ras e postos de combustíveis.

O reajuste era esperado pelo
mercado, diante da escalada
das cotações internacionais nas
últimas semanas, mas desagra-

dou o governo e reavivou pedi-
dos de criação de um subsídio
federal para baixar os preços.

Em sua declaração, Sachsi-
da não citou diretamente a si-
tuação do preço dos combustí-
veis, embora tenha menciona-
do "desafios geopolíticos".

Para atacar os problemas, o
novo ministro defendeu a ado-
ção de medidas estruturais e
disse ter "100%" de apoio e aval
de Bolsonaro. 

"Medidas pontuais têm pou-
co ou nenhum impacto, ou im-
pacto oposto ao desejado",
alertou, sem mencionar expli-
citamente os pedidos de subsí-
dios aos combustíveis.

ADOLFO SACHSIDA
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MP-RJ pede fim 
de denúncia contra
Flávio Bolsonaro 

RACHADINHA

ITALO NOGUEIRA/FOLHAPRESS

O Ministério Público do Rio
de Janeiro pediu a anulação da
denúncia contra o senador
Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no
caso das "rachadinhas". A me-
dida foi tomada em razão da
anulação das provas que em-
basaram a acusação.

Na petição ao Órgão Espe-
cial do TJ (Tribunal de Justi-
ça), onde o caso tramita, o
procurador-geral de Justiça,
Luciano Mattos, afirma que o
cancelamento da acusação
não impede a reabertura da
investigação do caso, com no-
vo pedido de quebra de sigilo a
partir de dados do relatório do
Coaf que originou o procedi-
mento.

"Não há óbice legal à re-
novação das investigações,
inclusive no que diz respeito
à geração de novos RIFs, de
novo requerimento de afas-
tamento do s igi lo  f iscal  e
bancário dos alvo", afirma
petição do procurador-geral
ao TJ.

O caso será analisado na
próxima segunda-feira pelo
Órgão Especial, foro definido
para analisar o caso das "ra-
chadinhas".

A medida é um passo espe-
rado após a anulação das pro-
vas pela Quinta Turma do STJ
(Superior Tribunal de Justiça).
A denúncia apresentada deve
ser arquivada para que uma
nova investigação comece.

O senador foi denunciado
em novembro de 2020 sob
acusação de liderar uma or-
ganização criminosa para re-
colher parte do salário de
seus ex-funcionários em be-
nefício próprio. A prática, co-
nhecida como "rachadinha",
consiste na exigência feita a
assessores parlamentares de
entregarem parte de seus sa-
lários ao detentor do manda-
to eletivo.

O filho do presidente Jair
Bolsonaro responderia por
organização criminosa, pe-

culato, lavagem de dinheiro e
apropriação indébita. Os pro-
motores de Justiça aponta-
ram Fabrício Queiroz como
operador financeiro do es-
quema.

A denúncia foi fragilizada
em razão das decisões da
Quinta Turma do STJ. Em
março de 2021, a corte anulou
a decisão do juiz Flávio Ita-
baiana que quebrou os sigilos
bancário e fiscal dos investiga-
dos. Em novembro, também
invalidou as provas obtidas a
partir de outras autorizações
do magistrado.

Nos dois casos, os minis-
tros consideraram que Flávio
tinha direito a manter o foro
especial de deputado esta-
dual, no Órgão Especial, mes-
mo após se tornar senador.
Desta forma, atos praticados
na primeira instância se tor-
naram nulos.

As decisões devolveram a
apuração ao seu estágio quase
inicial. Contudo, há documen-
tos importantes juntados no
início da apuração que perma-
necem válidos mesmo após a
decisão dos ministros do STJ.
Eles foram obtidos, em sua
maioria, pela equipe do então
procurador-geral do Rio,
Eduardo Gussem, quando Flá-
vio ainda era deputado esta-
dual. Neste período, o foro foi
respeitado.

Estão entre eles o relatório
do Coaf que aponta movi-
mentações financeira consi-
deradas atípicas de Queiroz e
troca de mensagens do ex-as-
sessor de Flávio com uma ex-
funcionária do gabinete do
senador que indicam a exis-
tência de "funcionários fan-
tasmas".

Essas provas ainda válidas
também permitem a recupe-
ração de parte das evidências
contra o senador e que emba-
saram a denúncia no caso da
"rachadinha". Outras, porém,
não podem ser apreendidas
de novo, como dados de celu-
lares e documentos.

CRIME ORGANIZADO

Justiça nega liberdade à
delegada Adriana Belém
MATHEUS ROCHA/FOLHAPRESS

A
Justiça do Rio de Ja-
neiro negou ontem o
pedido de liberdade

da delegada Adriana Belém,
presa nesta terça-feira passada
após agentes do Ministério Pú-
blico terem encontrado R$ 1,8
milhão na casa dela. Segundo a
Promotoria, há indícios de que o
valor seja proveniente de lava-
gem de dinheiro.

Belém foi uma das 12 pessoas
presas no âmbito da operação
Calígula, que busca desarticular
uma organização criminosa es-
pecializada em jogos de azar.

Segundo os promotores, os lí-
deres do bando seriam Gustavo
de Andrade e seu pai, o contra-
ventor Rogério de Andrade. O
Ministério Público diz que eles
conseguiam manter o esquema
mediante pagamento de propi-
na a agentes das polícias Civil e
Militar.

A defesa da delegada pediu o
relaxamento da prisão e a con-
cessão de liberdade provisória.
No entanto, ambos os pedidos
foram negados, e a juíza Daniele
Lima Pires Barbosa determinou
que a prisão fosse convertida em
preventiva.

Na decisão, a magistrada ar-
gumentou que os valores en-
contrados na casa da delegada
indicam a prática de corrupção
passiva e que ela "estaria ocul-
tando e/ou dissimulando a ori-
gem e movimentação desses va-
lores provenientes de infração
penal".

A juíza negou também o pe-
dido de prisão domiciliar feito
pela defesa da delegada, que é
acusada pela Promotoria de ter
facilitado, mediante pagamento
de propina, a liberação de má-
quinas caça-níqueis que haviam
sido apreendidas.

Segundo a denúncia, os apa-
relhos fariam parte de uma casa
de apostas que seria do contra-
ventor Rogério de Andrade, so-
brinho de Castor de Andrade,
um dos maiores bicheiros cario-
cas, morto em 1997.

Os promotores apuram tam-
bém se Andrade, que atualmen-
te é presidente de honra da es-
cola de samba Mocidade Inde-
pendente de Padre Miguel, tem
algum envolvimento no assassi-
nato da vereadora Marielle
Franco e do motorista Anderson
Gomes, ocorrido em uma em-
boscada em março de 2018.

Segundo a força-tarefa mon-

tada para investigar o homicí-
dio, Andrade e Ronnie Lessa,
acusado pela morte da vereado-
ra, atuavam juntos pelo menos
desde 2009 e se reaproximaram
no mês seguinte ao crime. Eles
conversaram sobre a abertura
de um bingo ilegal na Barra da
Tijuca, na zona oeste.

"Desde o primeiro momento
que essa equipe assumiu o caso,
revisitamos tudo o que foi pro-
duzido. É fato notório e público
o vínculo entre eles, entre o
Ronnie Lessa e o chefe da orga-
nização criminosa que figura
como 01 dessa denúncia, o Ro-
gério de Andrade", disse o pro-
motor Diogo Erthal.

"Por óbvio, essa é uma das li-
nhas de investigação. Mas, nes-
se momento, nós não temos ele-
mentos para dizer nem que sim,
nem que não. Se a resposta fosse
sim, nesse momento ele estaria
sendo denunciado por outro cri-
me", continuou ele durante en-
trevista coletiva.

Procurada, a defesa de Rogé-
rio de Andrade afirmou por
mensagem que "essa operação,
além de não deixar demonstrada
a necessidade de prisão cautelar
do Rogério, reluz claramente
uma afronta ao STF (Supremo

Tribunal Federal) que acaba de
conceder o trancamento de uma
ação penal contra ele".

A reportagem não localizou a
defesa de Adriana Belém.

PRESA EM BENFICA
A delegada afastada da Polí-

cia Civil do Rio de Janeiro Adria-
na Belém está presa no Instituto
Penal Oscar Stevenson, em Ben-
fica, na zona norte do Rio de Ja-
neiro. Antes da prisão, ela foi le-
vada ao Instituto Médico Legal
(IML) para cumprir as normas
de entrada no Sistema Prisional
do estado. Na terça-feira, depois
de concedida a prisão no âmbito
da Operação Calígula, do Minis-
tério Público do Rio de Janeiro
(MPRJ), Adriana Belém foi leva-
da para a Corregedoria da Polí-
cia Civil onde passou a noite.  

Ontem, foi publicada no Diá-
rio Oficial do município do Rio
de Janeiro, a portaria de exone-
ração da delegada do cargo em
comissão de assessor II da Se-
cretaria Municipal de Esportes e
Lazer do Rio de Janeiro. De
acordo com o portal da transpa-
rência do município, a delegada
foi admitida em 13 de abril de
2021 depois de ser cedida pela
Polícia Civil.

Polícia destrói memorial em homenagem a mortos 
A Polícia Civil do Rio de Janeiro

destruiu ontem um memorial em
homenagem aos 28 mortos no
massacre do Jacarezinho. A estru-
tura havia sido inaugurada na úl-
tima sexta-feira, dia em que se
completou um ano da operação, a
mais letal da história do estado.

O memorial continha placas
com o nome de todas as vítimas,
inclusive o do policial André Leo-
nardo Frias. Vídeos e fotos que
circulam nas redes sociais mos-
tram agentes da Core (Coordena-

doria de Recursos Especiais)
atuando na destruição.

Uma corda foi amarrada em
torno da estrutura e puxada por
um caveirão da polícia para der-
rubá-la. Policiais também utiliza-
ram marretas para quebrar o me-
morial.

Construída por movimentos
sociais, a placa também afirmava
que os mortos são "vítimas da po-
lítica genocida e racista do estado
do Rio de Janeiro, que faz do Jaca-
rezinho uma praça de guerra, pa-

ra combater um mercado varejis-
ta de drogas que nunca vai deixar
de existir".

"Nenhuma morte deve ser es-
quecida. Nenhuma chacina deve
ser normalizada."

Em nota, a corporação disse
que o memorial era ilegal e que foi
construído em homenagem a 27
traficantes –acusação falsa, se-
gundo conclusão das investiga-
ções do Ministério Público. A Pro-
motoria constatou que duas das
vítimas não eram ligadas ao crime

e foram atingidas por acaso du-
rante os confrontos.

"O registro de ocorrência que
definiu a diligência levou em con-
sideração a apologia ao tráfico de
drogas, uma vez que os 27 home-
nageados tinham envolvimento
comprovado com atividades cri-
minosas", afirmou a polícia.

A corporação também disse
que a menção ao policial assassi-
nado não teve autorização de sua
família, "inclusive sendo negado
pela esposa dele".

JACAREZINHO

OUTONO: Muitas nuvens durante o dia, 
com chuva a qualquer hora.
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Telegram suspende
grupo bolsonarista 
e muda regras 

REDE SOCIAIS

RENATA GALF/FOLHAPRESS

Uma das principais comu-
nidades bolsonaristas no Tele-
gram, o Grupo B38 foi tempo-
rariamente suspenso do apli-
cativo nesta semana, em um
sinal de mudanças no uso da
plataforma que afetam todos
os usuários no Brasil.

Após a medida, a empresa
também alterou ontem suas
regras de uso, prevendo que
passará a proibir atividades
ilegais.

As alterações na platafor-
ma, conhecida por ter pouca
moderação, ocorrem após o
Telegram ter entrado na mira
do Judiciário brasileiro, espe-
cialmente devido ao risco de
disseminação de notícias fal-
sas que possam afetar as elei-
ções deste ano.

O grupo bolsonarista sus-
penso do Telegram passava de
60 mil usuários, era foco de
desinformação e havia sido
criado por militares da reserva
no Recife para apoiar a cam-
panha de Jair Bolsonaro (PL)
em 2018.

Como mostrou o podcast
Cabo Eleitoral, da Folha de
S.Paulo, o B38 tem represen-
tantes pelo país, site e reúne

uma militância organizada.
Usuários que tentavam in-

gressar ou visualizar as men-
sagens do grupo, que é públi-
co, encontravam o aviso de
que a empresa deu tempo aos
moderadores para removerem
mensagens após alguns usuá-
rios terem postado "conteúdo
ilegal". A suspensão foi noti-
ciada pelo site Núcleo Jorna-
lismo ontem.

Um dia depois, o Telegram
atualizou seus termos de ser-
viço, ao menos na página em
português. Entre os itens ve-
tados agora está "abusar da
plataforma pública do Tele-
gram para participar de ativi-
dades reconhecidas como
ilegais pela maioria dos paí-
ses -como terrorismo e abuso
infantil".

Até então, os termos de ser-
viço do Telegram previam três
casos em que o aplicativo não
pode ser utilizado "para enviar
spam ou praticar golpes em
nossos usuários"; "promover a
violência em canais públicos
do Telegram, bots, etc." e
"postar conteúdo pornográfi-
co ilegal em canais públicos,
bots, etc", parte deles também
sofreu pequenas alterações de
redação.

REAÇÃO A BOLSONARO

Lula defende urnas e diz que
eleição será golpe democrático 
CATIA SEABRA E VICTORIA
AZEVEDO/FOLHAPRESS

O
ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva
(PT) afirmou ontem

que acredita na urna eletrônica
e, em discurso crítico ao presi-
dente Jair Bolsonaro (PL), disse
que o "golpe será democrático e
popular" com a realização das
eleições.

"Bolsonaro fala em golpe to-
do o dia. A imprensa fala em
golpe. E ele vai ver o golpe que
ele vai sofrer no dia 2 de outu-
bro. O povo vai dar um golpe no
autoritarismo dele e vai reesta-

belecer a democracia nesse
país. Vai ser o primeiro golpe
democrático e popular. Golpe
sem fuzil, sem metralhadora. É
um golpe da eleição democráti-
ca", afirmou Lula.

O ex-presidente participou
de plenária em Juiz de Fora, em
Minas Gerais, ontem à tarde. Na
agenda do petista estava previs-
ta uma entrevista coletiva que
foi desmarcada.

Na plenária, Lula também
afirmou que defende a urna ele-
trônica, alvo de ataques de Bol-
sonaro e seus aliados. "Ele está
dizendo que a urna vai praticar
roubo. Sabe por que eu confio

na urna? Por que se pudesse
roubar na urna eletrônica, o tor-
neiro mecânico não teria sido
presidente da República duas
vezes", disse.

O petista estava acompanha-
do dos ex-ministros Aloizio
Mercadante e Luiz Dulci, do de-
putado Reginaldo Lopes (MG),
líder do PT na Câmara e pré-
candidato da legenda ao Sena-
do, e da socióloga Rosângela da
Silva, a Janja, sua noiva.

Lula cumpre uma série de
compromissos de pré-campa-
nha em Minas Gerais. Na terça-
feira, esteve em Contagem (MG)
e, na segunda-feira, em Belo

Horizonte. Ele enfrentou peque-
nos protestos de apoiadores de
Bolsonaro nos outros municí-
pios, mas sem intercorrências.

Preocupados com atos agen-
dados por aliados de Bolsonaro,
o PT reforçou a segurança e fez
ajustes na agenda do ex-presi-
dente em viagem a Juiz de Fora
ontem, segundo integrantes da
equipe do petista.

A segurança teve de ser redo-
brada em Juiz de Fora, segundo
aliados do petista, depois de a
equipe de Lula ser avisada de
que protestos foram agendados
para pontos onde ele cumpre
compromissos.

Governo Bolsonaro troca secretário-
-executivo do Ministério da Saúde

O secretário-executivo do Mi-
nistério da Saúde, Rodrigo Cruz,
foi exonerado ontem. Para o pos-
to, que é o segundo mais impor-
tante da pasta, o presidente Jair
Bolsonaro (PL) nomeou Daniel
Pereira, que era assessor especial
do ministro Marcelo Queiroga.

Segundo o Diário Oficial da
União, a exoneração ocorreu a
pedido de Cruz. Ele é servidor da
Economia e avalia assumir um
posto em associação da indústria
farmacêutica, dizem integrantes
do governo.

Pereira é servidor de carreira
da ANS (Agência Nacional de
Saúde Suplementar), órgão em
que foi diretor-adjunto de Desen-
volvimento Setorial e coordena-
dor de Ajuste de Conduta.

Em abril, ele foi aprovado pe-
lo Senado, com 38 votos favorá-
veis e 5 contrários, para uma va-
ga de diretor da Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitá-

ria), função que deve assumir no
fim de julho. Assim, a tendência
é que assuma de maneira provi-
sória o segundo cargo mais im-
portante do ministério.

O novo secretário-executivo da
Saúde chegou a ser mencionado
durante a CPI da Covid. Congres-
sistas lembraram um episódio de
2020, quando ele era diretor-ad-
junto na ANS e participou do pro-
cesso de contratação para a agên-
cia de uma filha de Braga Netto,
ex-ministro da Defesa e possível
candidato a vice-presidente na
chapa de Bolsonaro.

Após repercussão negativa, o
processo de contratação foi inter-
rompido.

O Sinagências (Sindicato Na-
cional dos Servidores das Agên-
cias Nacionais de Regulação)
questionou, à época, o governo
sobre possível nepotismo cruza-
do. Isso porque Pereira é irmão de
Thiago Meirelles, então secretá-

rio-executivo da Casa Civil quan-
do a contratação estava em dis-
cussão. A pasta estava sob co-
mando de Braga Netto naquele
momento.

O irmão de Daniel Pereira hoje
atua no Planalto como subchefe
de Articulação e Monitoramento.

Já Cruz foi secretário-executivo
adjunto do Ministério da Infraes-
trutura antes de mudar de posi-
ção no governo. Ele era um dos
homens de confiança de Tarcísio
de Freitas (Republicanos), que
deixou a chefia da pasta da Infra-
estrutura para disputar o governo
de São Paulo com o apoio de Bol-
sonaro.

A Comissão de Ética Pública
da Presidência não exigiu o perío-
do de quarentena de Cruz após a
passagem pelo governo, segundo
decisão do fim de abril.

O colegiado, porém, decidiu
que ele fica proibido "de atuar pe-
rante o Ministério da Saúde e seus

órgãos e entidades vinculadas, no
período de 6 meses após o cargo".
Também o vetou de "divulgar ou
fazer uso de eventuais informa-
ções privilegiadas que tenham si-
do acessadas em razão do cargo".

Foi o próprio ex-ministro que
o indicou para a equipe de tran-
sição da Saúde depois da saída
do general Eduardo Pazuello da
pasta.

Cruz ficou conhecido no go-
verno por ter coordenado a ope-
ração para trazer 960 toneladas de
máscaras, testes e insumos da
China no início da pandemia, em
44 voos realizados a partir de abril
de 2020.

Assim, desde o início da pan-
demia da Covid-19, tornou-se re-
ferência na Infraestrutura na in-
terlocução com entidades civis e o
setor privado na busca de solu-
ções logísticas para importação
de insumos relacionados ao com-
bate da pandemia.

VICE-MINISTRO

Voto eletrônico é confiável e ataques de
Bolsonaro são insensatos, diz grupo jurídico
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

O grupo Prerrogativas, forma-
do por advogados e profissionais
do direito, emitiu ontem nota
em defesa do sistema eletrônico
de votação, num momento em
que ele é atacado pelo presiden-
te Jair Bolsonaro (PL).

"Desde a introdução do siste-

ma de votação eletrônica, nas
eleições de 1996, até o início do
mandato do atual presidente da
República, o sistema de votação
eletrônica, sob a coordenação
do TSE, sempre teve a sua con-
fiabilidade reconhecida plena-
mente pela sociedade brasileira
e também pelo Poder Executi-
vo", diz a nota.

Segundo o grupo, manter a
confiança na Justiça Eleitoral é
um importante gesto de respeito
à democracia.

"A confiança na Justiça Eleito-
ral é um imperativo de respeito
às instituições democráticas, ra-
zão pela qual repudiamos as in-
sensatas tentativas de tumultuar
a tranquilidade do pleito eleito-

ral que se avizinha", afirma.
Desde o início de seu manda-

to, Bolsonaro vem fazendo fre-
quentes ataques ao sistema ele-
trônico, e ameaçando não reco-
nhecer uma eventual derrota. Na
semana passada, ele disse que
seu partido, o PL, iria contratar
uma auditoria independente pa-
ra acompanhar a votação.

STF contraria precedente
e manda jornalista
indenizar Gilmar Mendes

POLÊMICA

Um processo por danos mo-
rais movido desde 2014 por Gil-
mar Mendes contra o jornalista
Rubens Valente resultou na fixa-
ção do pagamento de uma inde-
nização ao ministro do Supremo
Tribunal Federal que contraria
precedente da própria corte.

Gilmar ingressou na Justiça
de Brasília em decorrência do li-
vro "Operação Banqueiro", de
autoria do repórter, sobre os
bastidores da investigação que
mirou negócios do banqueiro
Daniel Dantas.

Absolvido em primeira ins-
tância, ocasião em que o mérito
da ação foi julgado, Rubens Va-
lente acabou sendo condenado
nas instâncias superiores a inde-
nizar Gilmar, e o caso chegou re-
centemente à fase de execução.

Valente pagou R$ 143 mil ao
ministro em fevereiro. E terá de
honrar com mais de R$ 175 mil
caso a Geração Editorial, res-
ponsável pela obra, não quite
sua parte.

O próprio Supremo, porém,
diz que nos casos de responsabi-
lidade civil por danos morais e
materiais deve ser observada
"cláusula de modicidade" ao se
fixar indenização quando o su-
posto ofendido na honra e ima-
gem for agente público.

A corte, entretanto, confir-
mou a decisão favorável a Gil-
mar, um dos 11 ministros que
compõem o colegiado.

Procurado, Gilmar se negou
a responder às perguntas envia-
das, entre elas a de quais são os
supostos erros que o livro con-
teria e que justificariam um res-
sarcimento a ele de mais de R$
300 mil, o porquê de ele ter se
recusado reiteradamente a dar
entrevistas ao repórter durante
a produção do livro e qual a ava-
liação que ele faz de a decisão fi-
nal a seu favor ter sido tomada
por colegas do STF.

Em 2021, o tribunal anali-
sou o caso e, confirmando de-
cisão de instância anterior, or-
denou que eventual reedição
da obra deve contemplar em
suas páginas, como direito de
resposta, a sentença e o pedi-
do inicial do ministro que mo-
tivou o processo. "Essa deci-
são procura interditar o deba-
te, impedir a livre circulação
de ideias e narrativas de deter-
minados fatos públicos", afir-
mou Valente à Folha de S.Pau-

lo. "O que o Supremo pretende
com essa decisão é editar meu
livro, interferir na minha nar-
rativa, do que eu compreendo
dos fatos. Não vou aceitar. Ne-
nhum jornalista deve aceitar.
É inédito."

"Até que ponto eu devo deixar
de narrar fatos para que não se
atinja a honra de uma pessoa? É
isso que o Judiciário está pro-
pondo no meu caso, que fatos
reais e verificáveis não devem
ser narrados."

O jornalista afirmou que não
cederá a essa exigência imposta
pela Justiça e não reeditará o li-
vro, o que significaria enxertar
mais de 200 páginas à obra. "Na
prática, o tribunal determinou o
banimento do meu livro do mer-
cado editorial brasileiro", disse.

Questionada pela Folha de
S.Paulo, a Geração Editorial afir-
mou que não comentaria deta-
lhes. "O caso já foi julgado. É
uma decisão final do Supremo,
que respeito e cumpro. Prefiro
não comentar", disse Luiz Fer-
nando Emediato, publisher da
editora.

Amigos e colegas de profis-
são do jornalista se mobiliza-
ram e lançaram uma vaquinha
na internet para levantar os re-
cursos necessários para o pa-
gamento de ao menos o valor
remanescente –um balanço da
manhã de ontem indicava que
a arrecadação já estava em tor-
no de R$ 180 mil.

Entidades ligadas ao jornalis-
mo, como a ABI (Associação
Brasileira de Imprensa) e a Abra-
ji (Associação Brasileira de Jor-
nalismo Investigativo) citam "as-
sédio judicial" e "precedente pe-
rigoso" ao abordar o caso.

A Abraji, a organização Me-
dia Defense e a Robert Kenne-
dy Humans Right entraram
com uma ação na Comissão In-
teramericana de Direitos Hu-
manos da OEA.

Além de Gilmar, a Folha de
S.Paulo encaminhou pergun-
tas aos ministros que julgaram
o caso (Alexandre de Moraes,
Dias Toffoli e Rosa Weber),
mas não houve resposta até a
edição deste texto. Aposenta-
do desde o ano passado, Mar-
co Aurélio Mello também par-
ticipou. A reportagem o locali-
zou por telefone, mas ele não
quis se pronunciar sobre o as-
sunto.

Moraes multa Silveira em mais 
R$ 135 mil por rejeitar tornozeleira
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

O ministro Alexandre de Mo-
raes, do STF (Supremo Tribunal
Federal), aplicou ontem uma
nova multa ao deputado Daniel
Silveira (PTB-RJ), de R$ 135 mil,
por ele se recusar a usar torno-
zeleira eletrônica.

Segundo o ministro, enquan-
to não houver análise pelo Su-
premo da constitucionalidade
do indulto concedido pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) ao
parlamentar, a ação penal con-
tra ele prossegue normalmente,
"inclusive no tocante à obser-
vância das medidas cautelares
impostas ao réu".

No último dia 3, o ministro
já havia determinado multa de
R$ 405 mil ao parlamentar. O
valor era referente à soma das
penalidades diárias (R$ 15 mil)
aplicadas por desrespeito a

medidas restritivas impostas
pelo magistrado no curso de
investigações em tramitação na
corte.

O novo valor é devido à recu-
sa por mais nove dias de usar o
equipamento eletrônico. Ele diz
que a decisão é relacionada ao
"desrespeito às medidas caute-
lares fixadas, sem qualquer rela-
ção com a concessão do indulto
(de Bolsonaro)".

"Desde a decisão que aplicou
a multa referente aos dias
30/3/2022 até 2/5/2022, o réu,
mesmo intimado da decisão
proferida e tendo dela recorrido,
continua desobedecendo or-
dem judicial e violando as medi-
das impostas, recusando-se a
utilizar o equipamento de moni-
toramento", disse Moraes no
despacho.

"Não havendo justificativa
para o desrespeito das medidas

cautelares impostas e, diante
da continuidade das violações
ao monitoramento eletrônico,
não tendo comparecido o réu
para afixação de novo equipa-
mento, verifica-se que houve
violações em nove dias distin-
tos e sucessivos, desde a última
decisão com a aplicação da
multa civil."

O ministro ainda intimou a
defesa para que responda em 24
horas se tem "disposição em
cumprir, imediatamente, a de-
terminação judicial" ou se recu-
sará novamente em usar o equi-
pamento, nova recusa em utili-
zar o equipamento, "sob pena
de fixação de cumulativas mul-
tas diárias".

Daniel Silveira foi condenado
no último dia 20 pelo STF a oito
anos e nove meses de prisão, em
regime inicialmente fechado
por ataques feitos a integrantes

da corte.
Além da imposição de pena,

os magistrados também vota-
ram para cassar o mandato do
parlamentar, suspender os di-
reitos políticos (o que o torna
inelegível) e determinar o paga-
mento de multa de cerca de R$
192 mil.

No dia seguinte ao da decisão
do Supremo, Bolsonaro conce-
deu indulto ao deputado. O per-
dão, neste formato individual, é
considerado raro, o que deixa os
efeitos jurídicos do decreto in-
certos e gera divergências nas
análises de especialistas.

No entanto, uma ação do
PDT afirma que o presidente da
República cometeu desvio de fi-
nalidade ao conceder o perdão e
que ele violou os princípios da
separação dos Poderes, do devi-
do processo legal e da moralida-
de administrativa.

STF
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Dois paraquedistas
morrem em queda 
de avião em Boituva

ACIDENTE AÉREO

MARCELO TOLEDO E PAULO
EDUARDO DIAS/FOLHAPRESS

Dois paraquedistas morre-
ram e outras 14 pessoas sofre-
ram ferimentos ontem após o
avião em que estavam atingir
uma torre de alta tensão e cair
em Boituva (a 120 km da capital
paulista). O acidente ocorre
menos de três semanas após
uma paraquedista morrer na
cidade.

O avião, utilizado por para-
quedistas para saltos, colidiu
com uma torre e caiu numa
área de pasto ao lado da estra-
da vicinal Alfredo Boratini, de
acordo com o Corpo de Bom-
beiros. A cidade é considerada
a capital nacional do paraque-
dismo.

Estavam a bordo o piloto e 15
paraquedistas. Todos foram so-
corridos ainda com vida, segun-
do os bombeiros. O Hospital
São Luiz confirmou as mortes
de Wilson José Romão Júnior,
38 anos, paraquedista e instru-
tor, saltava há vários anos e era
de Piracicaba, e de André Luiz
Warwar, 53 anos, funcionário
da área de tecnologia da TV
Globo e também diretor de fil-
mes. André lançou em 2017 seu
primeiro longa-metragem, o fil-
me "Crime da Gávea". 

Do total de vítimas, nove fo-
ram atendidas no São Luiz, dos
quais três foram levados pelos
bombeiros -os outros foram em
veículos particulares.

Segundo o hospital, além
dos dois paraquedistas que
morreram, outros três chega-
ram ao local em estado grave.
Dois foram transferidos pelo
helicóptero da Polícia Militar ao
hospital regional Adib Jatene,
em Sorocaba.

O quinto foi transferido a
uma unidade privada na região.
Já os outros quatro pacientes
atendidos com ferimentos leves
passam bem.

Depois do acidente, houve
vazamento de combustível da
aeronave, o que fez com que as
equipes de resgate isolassem o
local, que também está preser-
vado para que seja realizada a
perícia técnico-científica.

O Cenipa (Centro de Investi-
gação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos) vai apurar o aci-
dente na cidade paulista.

Por meio de nota, o prefeito
de Boituva, Edson Marcusso
(Cidadania), lamentou o aci-
dente e disse foi um dia muito
triste para a cidade.

"Em 50 anos de história do
paraquedismo em Boituva é o
primeiro acidente com uma
aeronave do CNP (Centro Na-
cional de Paraquedismo)",
disse.

Foram enviados para o local
do acidente quatro veículos
dos Bombeiros, além de equi-
pes da polícia de Campinas e
São Paulo.

Administrador do CNP,
Marcello Costa afirmou que o
avião decolou normalmente e
que o piloto, experiente, ao de-
tectar problema, procurou um
local aberto para que pudesse
pousar.

"Voou até os mil pés. Aí nos
mil pés, o relato que a gente tem
é que deu um cheiro de quei-
mado dentro do avião e a turbi-
na calou. O avião continuou
voando, só que perdendo altura
porque não tinha mais motor."

Ele afirmou, também, que a
aeronave não bateu na linha de
energia elétrica.

"O piloto, com muita expe-
riência, procurou um pasto,
uma área descampada, e jogou

o avião nessa área descampa-
da. No momento do pouso,
quando ele já estava em solo
correndo no pasto, pegou um
buraco, recolheu a bequilha e
capotou. Mas não bateu voan-
do em nada. Não tem nada dis-
so do que estão falando, não
bateu em nenhuma linha de al-
ta tensão", disse.

O CNP de Boituva registra
em média 120 decolagens
diárias para fins de salto de
paraquedismo, segundo a
prefeitura.

O avião, ainda segundo co-
municado da administração
municipal, pertence à empresa
de serviço aéreo especializado
Skydive4Fun, instalada no CNP,
de onde o avião decolou.

A reportagem não obteve
contato por telefone com a em-
presa. Mensagens enviadas por
email e redes sociais não foram
respondidas.

Segundo a prefeitura, mem-
bros da empresa estavam no
hospital e no local do acidente
prestando solidariedade às fa-
mílias dos feridos e auxiliando
com a ocorrência.

Em 24 de abril, a paraquedis-
ta Bruna Ploner, 33, morreu
num acidente no Centro Nacio-
nal de Paraquedismo na cidade.

Ela, que era sargento do
Exército, no momento da que-
da saltava com equipamentos
de uma empresa particular. De
acordo com a polícia, o aciden-
te ocorreu quando ela tentou
pousar.

O acidente fez a polícia pedir
à Justiça a suspensão das ativi-
dades do CNP enquanto a insti-
tuição não providenciar uma
UTI móvel que possa prestar
atendimento imediato no local.

Nos últimos dias 5 e 9, duas
reuniões ocorreram na prefei-
tura para discutir protocolo de
atendimento de segurança e
adoção de procedimentos e
melhorias na gestão, estrutura e
operação do CNP.

Sobre esse imbróglio, o hos-
pital São Luiz informou na ter-
ça-feira que não tem serviço de
pronto-socorro "com referência
em trauma necessário para aco-
lher adequadamente todos os
casos que chegam do centro de
paraquedismo".

Somente no ano passado, o
hospital recebeu 34 paraque-
distas acidentados levados pe-
los bombeiros, "com os mais di-
versos níveis de trauma".

"A preocupação da equipe
médica é grande, pois apesar de
dispormos hoje de médico
emergencialista, agência trans-
fusional de sangue e serviço de
raio-X, ainda precisamos de to-
mógrafo próprio, arco cirúrgico,
além de técnico de imobiliza-
ção, médico ortopedista e cirur-
gião geral para podermos ofere-
cer um serviço adequado de
pronto-socorro com referência
em trauma", diz o hospital.

Ainda de acordo com o São
Luiz, o atendimento pré-hospi-
talar bem-feito no momento do
trauma pode garantir recupera-
ção mais rápida e sem sequelas,
mas no caso de Bruna Ploner o
caso era considerado muito
complexo.

O hospital também infor-
mou que manter uma ambu-
lância UTI no centro de para-
quedismo teria custo superior a
R$ 200 mil mensais e que essa
estrutura seria desproporcional
se não existir um pronto-socor-
ro para atender os pacientes.

Wilson José Romão Júnior,
38 anos: paraquedista e instru-
tor, saltava há vários anos e era
de Piracicaba (SP)

UCRÂNIA

ONU afirma que guerra gera
preocupação com fome global 
O

secretário-geral da
Organização das
Nações Unidas

(ONU), António Guterres, disse
ontem que está profundamente
preocupado com o risco de ge-
neralização da fome, uma vez
que a guerra na Ucrânia ameaça
a segurança alimentar em dife-
rentes partes do mundo.  

Falando ao lado do chanceler
e do ministro das Relações Exte-
riores da Áustria em Viena, Gu-
terres também disse que as con-
versações estão em andamento
para a retirada de mais civis das

zonas de conflito na Ucrânia, e
expressou confiança de que
mais saídas irão acontecer no
futuro.

Entretanto, ele minimizou a
perspectiva de que conversa-
ções de paz sobre a Ucrânia
aconteçam em breve.

A guerra na Ucrânia fez subir
os preços globais de grãos, óleos
de cozinha, combustíveis e ferti-
lizantes, e agências da ONU
alertaram que as altas de preços
agravarão a crise alimentar na
África.

A invasão russa da Ucrânia,

iniciada em fevereiro, perturbou
a navegação no Mar Negro, uma
rota importante para grãos e ou-
tras commodities, estrangulan-
do as exportações da Ucrânia e
da Rússia.

"Devo dizer que estou pro-
fundamente preocupado, ou se-
ja, com os riscos de que a fome
se generalize em diferentes par-
tes do mundo devido à dramáti-
ca situação de segurança ali-
mentar que estamos enfrentan-
do por causa da guerra na Ucrâ-
nia", disse Guterres.

Em um evento anterior, Guter-

res disse que chegará o momento
em que irão haver negociações
de paz sobre a Ucrânia, mas ele
não acredita que esse momento
será no futuro próximo.

"Esta guerra não vai durar pa-
ra sempre. Haverá um momento
em que as negociações de paz
acontecerão", disse Guterres
numa conferência de imprensa
com o presidente austríaco, Ale-
xander Van der Bellen.

"Não vejo isso no futuro ime-
diato. Mas posso dizer uma coi-
sa: nunca desistiremos", acres-
centou.

Google pagará veículos de mídia da
União Europeia pelo uso de notícias

O Google, da Alphabet, assi-
nou acordos para pagar mais de
300 veículos de mídia na Alema-
nha, França e outros quatro paí-
ses da União Europeia por notí-
cias e lançará uma ferramenta pa-
ra facilitar a assinatura de outros
veículos também, disse a empre-
sa à Reuters.  

A medida, anunciada publica-
mente ontem, vem após a adoção
de regras de direitos autorais na
União Europeia há três anos, que
exigem que o Google e outras pla-
taformas paguem músicos, artis-

tas, autores, editores de notícias e
jornalistas pelo uso de seu traba-
lho. As editoras de veículos de no-
tícias, que estão entre os críticos
mais ferozes do Google, há muito
pedem aos governos que garan-
tam que as plataformas online pa-
guem remuneração justa por seu
conteúdo. A Austrália tornou es-
ses pagamentos obrigatórios no
ano passado, enquanto o Canadá
introduziu uma legislação seme-
lhante no mês passado.

"Até agora, temos acordos que
abrangem mais de 300 publica-

ções nacionais, locais e especiali-
zadas na Alemanha, Hungria,
França, Áustria, Holanda e Irlan-
da, com muitas outras discussões
em andamento", disse Sulina
Connal, diretora de notícias e par-
cerias de editoração, em um co-
municado do Google visto pela
Reuters, que deve ser publicado
ainda nesta quarta-feira.

Dois terços deste grupo são
editores alemães, incluindo Der
Spiegel, Die Zeit e Frankfurter All-
gemeine Zeitung (Faz). 

"Agora estamos anunciando o

lançamento de uma nova ferra-
menta para fazer ofertas para mi-
lhares de veículos de notícias, co-
meçando na Alemanha e na Hun-
gria e sendo lançada em outros
países da União Europeia nos
próximos meses", disse Connal
no comunicado que deve ser pu-
blicado em blog da empresa.

A ferramenta oferece aos veí-
culos um contrato estendido de
visualização de notícias que per-
mite que o Google mostre trechos
e imagens miniaturas por uma ta-
xa de licenciamento.

INTERNET

Nota
JUIZ SUSPENDE CONDENAÇÃO DE TRUMP POR
DESACATO, MAS MANTÉM MULTA DE US$ 110 MIL

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump teve suspensa
ontem uma condenação por desacato que havia sido imposta no
último dia 25. O juiz de Nova York Arthur F. Engoron
determinou que o político pague US$ 110 mil em multas
acumuladas nessas duas semanas para retirar a pena. Trump e
sua empresa, investigados por supostamente ter falsificado
valores de imóveis para obter empréstimos e deduções fiscais,

Ucrânia corta gás russo para 
a Europa pela 1a vez na guerra
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

A Ucrânia restringiu pela pri-
meira vez desde que foi invadida
pela Rússia, há 77 dias, o fluxo de
gás natural que o país de Vladimir
Putin vende para a Europa e passa
por dutos em seu território.

A medida pegou de surpresa
analistas ocidentais, que buscam
amplificar ao máximo notícias
que pareçam favoráveis ao gover-
no de Kiev em sua luta contra os
russos, como uma ofensiva no
nordeste do país que recapturou
algumas vilas ontem.

O corte tem dois significados
básicos: primeiro, que o presiden-
te Volodimir Zelenski quer pres-
sionar ainda mais os membros da
UE (União Europeia) reticentes a
suspender a compra de gás e pe-
tróleo russos, que respondem por
cerca de 40% das demandas ener-
géticas do bloco. A UE tem discu-
tido tais cortes e já pediu o fim da
importação de petróleo e deriva-
dos, mas há resistência, particu-
larmente da Hungria do aliado de
Putin Viktor Orbán.

O corte parcial do gás foi feito
no ponto de trânsito Sokhranov-
ka, da Gazprom, a gigante estatal
russa do setor. A operadora ucra-
niana TSO disse que não havia se-
gurança naquele ramal por passar
pelas áreas rebeldes russas de Lu-
gansk, embora o fluxo tenha sido
constante desde o começo a guer-
ra. Ela sugeriu o desvio do fluxo
para o ramal que sai da cidade
russa de Sudja, mais ao norte.

Com a medida, houve uma
queda de 25% do envio de gás pa-

ra a Europa, o que fez o preço do
produto flutuar um pouco. Mas
terá impactos mais severos se
continuar –as outras rotas de hi-
drocarbonetos passam pela Bela-
rus e sob o mar Báltico, pelo gaso-
duto Nord Stream 1, que liga Rús-
sia à Alemanha.

O segundo ramal do Nord
Stream, inaugurado no ano pas-
sado, nunca foi usado devido às
tensões crescentes entre Rússia e
Ucrânia e, depois, à guerra. Ele é
considerado o maior erro estraté-
gico dos anos de Angela Merkel
no poder na Alemanha, por amar-
rar o futuro energético da maior
economia europeia a um aliado
inconfiável.

Moscou diz tratar do assunto
profissionalmente, dizendo que
vai manter sua venda de hidro-
carbonetos em contratos, tendo
apenas obrigado os países a pagar
em rublo para valorizar sua moe-
da na crise –só que já cortou o flu-
xo para Polônia e Bulgária, adver-
sárias que se recusaram a fazer is-
so. As sanções duras a que os rus-
sos foram impostos não impedem
que cerca de EUR 1 bilhão (R$ 5,4
bilhões) sejam pagos diariamente
ao Kremlin em troca dos produtos
pelos europeus.

Zelenski já disse mais de uma
vez que o Ocidente precisa parar
de bancar o esforço de guerra rus-
so de forma indireta, enquanto
recebeu a promessa de US$ 40 bi-
lhões (R$ 200 bilhões) em ajuda
militar e econômica só dos Esta-
dos Unidos.

Desta forma, a medida pode
ser apenas um alerta ou um sinal

de desespero por parte de Kiev. A
ofensiva russa no leste do país, vi-
sando abocanhar os talvez 20%
restantes da região russófona do
Donbass e o sul do país, tem
avançado com dificuldade -mas
avançado.

Os ucranianos divulgaram
com grande estardalhaço nesta
quarta terem tomados vilarejos
em torno de Kharkiv, segunda
maior cidade do país, a noroeste
do Donbass. Só que o movimen-
to não interfere na ação russa
que visa encurralar o grosso das
forças de Kiev no centro da re-
gião remanescente sob domínio
da Ucrânia.

Se as forças de Vladimir Putin
terão energia e recursos humanos
para a empreitada, isso é tema de
debate até na Rússia. O constante
fluxo de armas ocidentais mais
adequadas para esse tipo de com-
bate, em oposição à movimenta-
ção de infantaria leve e bem ar-
mada contra colunas fixas de
blindados russos da primeira eta-
pa do conflito, também pode ter
seu peso.

Isso se reflete na retórica de
Zelenski, que celebrou os avan-
ços em um vídeo, mas disse que
"nós não devemos criar uma
pressão moral excessiva [sobre a
tropa], em que vitórias são espe-
radas todas as semanas ou até
todos os dias".

Os russos parecem agir de
acordo com um calendário pró-
prio, que é elusivo. Nesta quar-
ta, por exemplo, um dos inter-
ventores apontado por Moscou
para a região de Kherson, toma-

da dos ucranianos no sul do
país, anunciou que pretende fa-
zer um pedido formal de anexa-
ção ao Kremlin.

Casa para 1 milhão de pes-
soas antes da guerra, Kherson
foi um dos primeiros alvos de
Putin. Forças russas oriundas da
Crimeia, anexada em 2014 e
imediatamente ao sul da provín-
cia, tomaram fizeram da capital
homônima a primeira cidade
importante ocupada por Mos-
cou na invasão.

Até o fim do ano, disse o chefe
adjunto da administração civil-
militar Kirill Stemousov, a região
será parte da Federação Russa. Is-
so ocorrerá provavelmente com a
realização de um plebiscito. O
porta-voz do Kremlin, Dmitri Pes-
kov, deu a senha ao dizer que se
"houver base legal", a anexação
ocorrerá.

Isso aconteceu na Crimeia,
com a diferença de que a penín-
sula é historicamente uma área
russa, com a maioria de seus ha-
bitantes se considerando russos
étnicos. Kherson é mais diversa,
e o distante censo de 2001 dizia
que 14% de sua população era
russófona. Outras estimativas
falam em 50%.

Os protestos de moradores da
capital ao longo da ocupação até
aqui, contudo, mostram que o
processo de integração estará lon-
ge de ser simples. Mas está em
curso: o rublo já foi adotado como
moeda oficial e, a exemplo do que
acontece na vizinha província de
Zaporíjia, até as placas de trânsito
já estão em russo.

GASODUTOS
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têm até o dia 20 para cumprir as condições estipuladas -se
não o fizerem, a condenação será imposta novamente.
Engoron havia punido o ex-presidente depois de ele se recusar
a apresentar documentos requisitados pela Justiça. Trump não
conseguiu anular uma intimação da procuradora-geral do
estado, Letitia James, e não cumpriu o prazo para entrega dos
papéis, em 3 de março, posteriormente estendido até 31 de
março a pedido de seus advogados. A defesa do republicano
nega irregularidades e afirma que a investigação tem
motivação política.

Nota
FRADE DIZ ESTAR ARREPENDIDO APÓS 
ATROPELAR HOMEM NO INTERIOR DE SP

O frei Gustavo Trindade dos Santos, 37, investigado por
atropelar um homem em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior
de São Paulo, afirmou estar arrependido e pediu orações pela
recuperação da vítima, internada na UTI da Santa Casa da
cidade. "A Ordem dos Frades Pregadores (Dominicanos) e a
Diocese de Ourinhos lamentam o incidente", diz nota divulgada
pela diocese. O frei era pároco da Paróquia São Sebastião, em
Santa Cruz do Rio Pardo, e foi afastado da função.
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