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PRIMEIRO

Lucro dos bancos atinge R$ 24,8 bilhões
Os quatro grandes bancos do país –Itaú Unibanco, Bradesco, Santander e BB (Banco do Brasil)– reportaram um lucro líquido conjunto de R$ 24,76 bilhões no primeiro trimestre de 2022, em um cenário
de aumento dos juros para domar a inflação, que impacta positivamente o nível de rentabilidade do setor financeiro. O número equivale a um crescimento de 13,57% na comparação com igual período
do ano passado. O resultado foi impulsionado principalmente pelo
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Caixa registra
R$ 3 bilhões
de lucro no
1o trimestre

TRIMESTRE

DE

BOLSONARO

Fachin reage: eleição é assunto
de civis e de forças desarmadas

A Caixa Econômica Federal
registrou lucro líquido de R$ 3 bilhões no primeiro trimestre deste
ano, uma queda de 3,8% na comparação com o mesmo período
do ano passado, quando o lucro
foi de R$ 3,16 bilhões. As informações foram apresentadas em
balanço do banco público divulgado ontem. O lucro líquido é o
resultado geral da empresa, e representa basicamente a diferença entre as receitas líquidas e todos os custos e despesas ao longo
de um determinado período. A
queda no lucro do trimestre está
relacionada à provisão de operações de crédito vinculadas ao
Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Pronampe) e ao
Fundo Garantidor de Investimentos, do BNDES. PÁGINA 2

ROSINEI COUTINHO/STF

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin (foto), disse
ontem que quem trata das eleições são
as "forças desarmadas". A declaração foi
feita em um momento em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) amplia insinuações golpistas, ataques às urnas e
dias após o TSE negar sugestões das Forças Armadas ao processo eleitoral. "A
Justiça Eleitoral está aberta a ouvir, mas
jamais está aberta a se dobrar a quem
quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral", disse ainda Fachin à imprensa durante evento no tribunal para
testes do sistema eleitoral. Fachin afirmou que o trabalho das Forças Armadas
para logística e administração das eleições é "proveitoso", mas que o processo
eleitoral é um tema civil. "Além disso, a
contribuição (das Forças Armadas) que
se pode fazer é de acompanhamento do
processo eleitoral. Quem trata de eleição
são forças desarmadas", disse Fachin,
que também é ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). "E portanto as
eleições dizem respeito à população civil
que de maneira livre e consciente escolhe seus representantes", afirmou ainda.
O TSE criou a CTE (Comissão de Transparência Eleitoral) no fim de 2021, que
reúne diversas instituições, como as Forças Armadas, além de especialistas, para
discutir as regras eleitorais. PÁGINA 7

FOMENTO

BNDES lucra
R$ 12,9 bi
no primeiro
trimestre

avanço das carteiras de crédito dos bancos no período, em especial
de linhas de maior expectativa de risco e de retorno voltadas às pessoas físicas, como cartão de crédito, cheque especial e crédito rotativo, diz João Frota Salles, analista da Senso Investimentos. No entanto, conforme operações de maior rentabilidade ganharam espaço
nas carteiras, aumentaram também os índices de inadimplência,
movimento já sinalizado pelos próprios bancos. PÁGINA 2

IBGE
IBGE

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) divulgou ontem que
teve um lucro líquido do banco,
no primeiro trimestre deste ano
de R$ 12,9 bilhões, representando um crescimento de 32%
em relação a igual período de
2021. Os desembolsos, de janeiro a março deste ano, foram
de R$ 14,8 bilhões, o que significa 31% a mais do que o primeiro trimestre do ano passado. Segundo informações divulgadas pelo BNDES, o desempenho do banco foi influenciado
pela reclassificação de JBS (R$
5,8 bilhões), receita com dividendos da Petrobras (R$ 3 bilhões), resultado líquido das
alienações de ações (R$ 1,3 bilhão) e saldo positivo de equivalência patrimonial de R$ 0,8 bi.

Setor de serviços
registra alta de
1,7% em março
O volume de serviços no país cresceu 1,7% em março, na comparação com o mês anterior. Com esse resultado, que é a segunda
alta consecutiva do indicador, o setor atingiu o maior patamar
desde maio de 2015. Os serviços também estão 7,2% acima do patamar de fevereiro de 2020, ou seja, do período pré-pandemia de
Covid-19. A alta de 1,7% do volume de serviços em março foi
acompanhada pelas cinco atividades pesquisadas pelo IBGE, com
destaque para os transportes (2,7%). Segundo o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo (foto), os segmentos que mais influenciaram
a alta dessa atividade estão os transportes rodoviário de cargas e
aéreo de passageiros. PÁGINA 2

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: 1,24% / 105.687,64 / 1.290,74 / Volume: 29.420.325.131 / Quantidade: 4.025.435
Maiores Altas

COGNA ON ON NM
QUALICORP ON ED NM

Maiores Baixas

Mais Negociadas
Preço

% Oscil.

Preço

Fechamento
% Oscil. Dow Jones

%

Preço

% Oscil.

2.61

+9.66 +0.23

MINERVA ON NM

12.26

−7.54

−1.00

PETROBRAS PN N2

33.83

+0.77

+0.26

NASDAQ Composite

11.59 +10.49 +1.10

SID NACIONALON

17.24

−5.53

−1.01

VALE ON NM

77.90

−1.00

−0.79

Euro STOXX 50

3.618,69 -0,65

31.730,3 -0,33
11.370,961 +0,06

MELIUZ ON NM

1.79

+8.48 +0.14

CSNMINERACAOON N2

4.19

−3.23

−0.14

ITAUUNIBANCOPN N1

24.49

+1.58

+0.38

CAC 40

6.206,26 -1,01

MAGAZ LUIZA ON NM

4.18

+6.36 +0.25

TOTVS ON NM

25.47

−1.55

−0.40

PETROBRAS ON N2

36.58

+0.38

+0.14

FTSE 100

7.233,34 -1,56

BANCO INTER UNT N2

14.27

+6.73 +0.90

USIMINAS PNA N1

10.18

−1.74

−0.18

BRASIL ON NM

35.16

+2.54

+0.87

DAX 30

13.739,64 -0,64

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(5/5)
Poupança 3
(13/5)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
1,41% (abr.)
R$ 3,7053 IPCA
1,06% (abr.)
CDI
12,75% 0,42
até o dia 12/mai
OURO
0,67% BM&F/grama
R$ 297,00
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,3314
Venda: 5,3320

EURO turismo
Compra: 5,3663
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,1476
DÓLAR comercial
Compra: 5,1389
DÓLAR turismo
Compra: 5,1443

Venda: 5,5463
Venda: 5,1482
Venda: 5,1395
Venda: 5,3243
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MERCADOS

TRIMESTRE

Bolsa marca segunda
alta seguida puxada
por papéis de bancos

Lucro dos bancos cresce
13,6% e soma R$ 24,8 bi

LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) manteve a
toada positiva da véspera e
voltou a fechar em alta ontem). O Índice Bovespa (Bovespa) encerrou a sessão com
valorização de 1,24%, aos
105.687 pontos. Desde o final
de abril que o índice de ações
não marcava duas sessões seguidas de ganhos.
O mercado local destoou
dos pares globais, que rondaram a estabilidade, e subiu impulsionado pelo desempenho
de ações do setor financeiro.
No câmbio, o dólar operou
em queda durante a maior
parte do dia frente ao real, mas
o movimento perdeu força durante a tarde, com a moeda cotada a R$ 5,141 no encerramento dos negócios, leve queda de 0,07% ante o fechamento anterior.
Nos Estados Unidos, os principais índices acionários oscilaram sem uma clara tendência
definida -o S&P 500 recuou
0,13% e o Dow Jones cedeu
0,33%, enquanto o Nasdaq, com
maior concentração de ações
de tecnologia, avançou 0,06%.
BANCOS
No mercado local, o Ibo-

vespa foi impulsionado ontem pelas ações dos grandes
bancos. Os papéis do BB
(Banco do Brasil) fecharam
em alta de 2,54%, após o banco ter reportado na véspera
lucro líquido recorde de R$
6,6 bilhões no primeiro trimestre de 2022, alta de 35%
em bases anuais.
Já as ações do Itaú subiram
1,58%, enquanto as do Bradesco avançaram 0,64%, e as do
BTG Pactual, 4,55%. Destoando dos pares, os papéis do
Santander recuaram 0,4%.
Os quatro grandes bancos
reportaram em conjunto no
primeiro trimestre um lucro líquido de R$ 24,8 bilhões, o
que equivale a um crescimento de 13,8% na comparação
com o mesmo período do ano
passado.
Entre as exportadoras de
commodities, os papéis ordinários da Petrobras terminaram a sessão em alta de 0,37%,
e os preferenciais subiram
0,77%, em uma sessão em que
o preço do petróleo nos mercados internacionais marcava
valorização ao redor de 0,5%.
No caso da Vale, as ações
recuaram 1%, acompanhando
a queda do minério de ferro ao
redor de 3,7% no mercado internacional.

ABRACICLO

Vendas de motos
sobem 14% em abril
O Brasil vendeu 94.654 unidades de motocicletas novas
no varejo, em abril. No acumulado do ano, as vendas totalizaram 382.380 unidades,
27,4% a mais do que no mesmo
período de 2021. Os dados foram divulgados ontem pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas
e Similares (Abraciclo).
resultado é 2,1% menor do
que o registrado em março,
mas 13,8% superior ao total comercializado em abril do ano
passado.
"(A alta nas vendas) é um
movimento que começou com
a pandemia. Muitas pessoas
optaram pela motocicleta para
fugir da aglomeração do transporte público e para utilizá-la
como instrumento de trabalho,
atuando nos serviços de entrega. Mais recentemente, há
aquelas que escolheram o modal para driblar a alta constante nos preços dos combustíveis", destacou o presidente da
Abraciclo, Marcos Fermanian.

A produção da indústria de
motocicletas fechou o mês de
abril com 112.678 motocicletas
fabricadas, o que representa
uma retração de 7,8% em relação ao mesmo mês de 2021.
Em comparação a março, houve queda de 17,4%. No acumulado do primeiro quadrimestre, a produção foi de 439.817
unidades, volume 22,3% superior ao registrado no mesmo
período do ano passado.
O volume de motocicletas
exportado em abril foi praticamente o mesmo do registrado
em março: os embarques somaram 3.946 motocicletas,
duas unidades a mais do que o
mês anterior. Em relação a abril
de 2021, quando foram enviadas 4.276 motocicletas para o
mercado externo, o segmento
registrou queda de 7,7%.
Nos quatro primeiros meses
de 2022, as exportações totalizaram 14.533 unidades, o que
corresponde a uma retração
de 16,7% na comparação com
o mesmo período do ano passado.

Nota
PRIVATIZAÇÃO NÃO É SOLUÇÃO PARA
PREÇO DE COMBUSTÍVEIS, DIZ PACHECO
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou
ontem que o momento atual "é muito ruim" para a privatização
da Petrobras e que essa não será uma medida rápida de se
implementar. O senador mineiro questionou se a privatização da
empresa seria a solução, mesmo a médio e longo prazo, para a
redução ou estabilização do preço dos combustíveis. As
declarações acontecem um dia após o novo ministro das Minas e
Energia, Adolfo Sachsida, afirmar que vai pedir o início de estudos
para a privatização da empresa. Sachsida disse que isso seria
parte do seu "primeiro ato" na pasta, após ser anunciado na
quarta-feira passada. Pacheco participou na manhã desta quintafeira de uma reunião com secretários da Fazenda dos estados
justamente para discutir a questão tributária sobre combustíveis.

O

s quatro grandes bancos do país –Itaú Unibanco, Bradesco, Santander e BB (Banco do Brasil)– reportaram um lucro líquido conjunto de R$ 24,76 bilhões no primeiro trimestre de 2022, em um
cenário de aumento dos juros para domar a inflação, que impacta
positivamente o nível de rentabilidade do setor financeiro.
O número equivale a um
crescimento de 13,57% na comparação com igual período do
ano passado.
O resultado foi impulsionado
principalmente pelo avanço das
carteiras de crédito dos bancos
no período, em especial de linhas de maior expectativa de risco e de retorno voltadas às pessoas físicas, como cartão de crédito, cheque especial e crédito
rotativo, diz João Frota Salles,
analista da Senso Investimentos.
No entanto, conforme operações de maior rentabilidade ganharam espaço nas carteiras,
aumentaram também os índices
de inadimplência, movimento
já sinalizado pelos próprios
bancos, em um ambiente de juros e de inflação de volta aos
dois dígitos que corrói o poder
de compra da população, acrescenta Salles.
O crescimento das taxas de

atraso, tendência que os próprios bancos foram unânimes
em sinalizar que deve prosseguir de forma moderada nos
próximos trimestres, é um dos
principais pontos no radar de
analistas do mercado para o restante do ano, diz Alexandre Masuda, sócio, co-gestor e chefe de
análise na gestora SFA Investimentos.
Presidente do Itaú, Milton
Maluhy Filho afirmou em coletiva sobre os resultados do primeiro trimestre que, em um cenário de alta dos juros e da inflação, a tendência é que os índices
de inadimplência sigam com altas moderadas durante os próximos trimestres –percepção semelhante foi transmitida pelos
presidentes do Bradesco, Octavio de Lazari Junior, e do BB,
Fausto Ribeiro.
O presidente do Itaú disse
que a expectativa interna é 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% considerando apenas a taxa entre as
pessoas físicas. Em março de
2022, os índices estavam em
2,6% e 4,1%, respectivamente.
Itaú melhor posicionado entre os privados "Entre os grandes
bancos privados, o Itaú apresen-

tou o menor aumento da inadimplência de janeiro a março,
e o maior crescimento do lucro
líquido na comparação anual,
despontando como o mais bem
posicionado para enfrentar o
ambiente macroeconômico adverso à frente no país", diz Masuda, que tem papéis do Itaú, e,
em menor proporção, do BB, no
portfólio dos fundos sob gestão.
O Bradesco aparece na sequência no ranking de preferências dos analistas de mercado,
tendo reportado números que,
em linhas gerais, vieram dentro
das expectativas.
Sem maiores surpresas nos
resultados referentes ao primeiro
trimestre, o maior destaque positivo no caso do banco da Cidade
de Deus, em Osasco (SP), ficou
por conta da revisão no "guidance" [projeções] para 2022.
"A mudança foi motivada por
um avanço acima do esperado
nos últimos meses de operações
com maior spread embutido,
como de cartão de crédito", diz
Guilherme Tiglia, sócio e analista da Nord Research.
Já os resultados do Santander
Brasil, o primeiro a divulgar os
números do primeiro trimestre,
foram os que mais acabaram decepcionando o mercado, diz Tiglia, com um crescimento apenas
tímido da carteira de crédito e do
lucro líquido, mas também com

incremento nos patamares de
inadimplência acima de 90 dias.
"As tendências operacionais
do Santander nos decepcionaram devido à pequena contração dos empréstimos [na comparação com o quarto trimestre], ao aumento no índice de
inadimplência e no custo do
crédito, juntamente com resultados fracos de receita com serviços", apontam os analistas do
banco de investimento UBS BB,
em relatório.
Números do BB agradam os
analistas No caso do BB, os números apresentados pelo banco
público ontem –com lucro recorde de R$ 6,6 bilhões no primeiro trimestre, alta de 35% em
bases anuais, e uma inadimplência abaixo dos níveis verificados entre os pares privadosforam bem recebidos pelos analistas de mercado.
"O resultado do Banco do
Brasil mostra o manejo refinado
de seus ativos, o bom controle
na escolha de seus devedores e a
resiliência de sua carteira de
crédito. A empresa nadou contra a maré da deterioração do
ambiente macro, com piora do
cenário de crédito no país e conseguiu ter controle da sua inadimplência sem deixar de lado o
crescimento do lucro e da carteira de crédito", dizem os analistas da Guide Investimentos.

BALANÇO

Caixa registra R$ 3 bilhões
de lucro no primeiro trimestre
PEDRO RAFAEL VILELA/ABRASIL
A Caixa Econômica Federal
registrou lucro líquido de R$ 3
bilhões no primeiro trimestre
deste ano, uma queda de 3,8%
na comparação com o mesmo
período do ano passado, quando o lucro foi de R$ 3,16 bilhões.
As informações foram apresentadas em balanço do banco público divulgado ontem.
O lucro líquido é o resultado
geral da empresa, e representa
basicamente a diferença entre
as receitas líquidas e todos os
custos e despesas ao longo de
um determinado período.
A queda no lucro do trimestre
está relacionada à provisão de
operações de crédito vinculadas
ao Programa Nacional de Apoio
às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Pronampe) e ao
Fundo Garantidor de Investi-

mentos (FGI), do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). Até o final do
ano, o banco espera contabilizar
os recursos provisionados com a
execução das perdas por meio
dos fundos garantidores.
"O balanço da Caixa está sendo penalizado por provisões e
perdas, que serão recuperadas
quando nós executarmos as garantias dos fundos garantidores
do FGO, pelo Banco do Brasil,
para o Pronampe. E o FGI, para
o BNDES, que são os fundos que
nos dão a maior parte desse
aprovisionamento de volta", explicou Pedro Guimarães, presidente da Caixa.
A carteira de crédito do banco
no trimestre ficou em R$ 889 bilhões, aumento de 11,2% em relação ao ano passado. Trata-se da
maior carteira de crédito entres as
instituições financeiras do país.

CRÉDITO IMOBILIÁRIO
Líder no mercado de crédito
imobiliário no Brasil, a Caixa encerrou o mês de março com R$
34,4 bilhões em concessão de financiamento, um aumento de
quase 18% na comparação com
os três primeiros meses do ano
passado.
O saldo total da carteira de
crédito imobiliário da Caixa está em R$ 570,5 bilhões, crescimento de 10,1% em relação ao
primeiro trimestre do ano passado.
O número de clientes da Caixa fechou o trimestre em 148,4
milhões. Desde o final de 2018,
quando o número de clientes do
banco público era de 92,7 milhões, houve aumento de cerca
de 55 milhões novos clientes em
cerca de quatro anos. Há, atualmente, cerca de 221,6 milhões
de contas ativas no banco, pelo

balanço trimestral.
AGRONEGÓCIO
A Caixa também destacou a
forte expansão no financiamento do agronegócio no país. O
banco saiu do oitavo para o segundo lugar no mercado de crédito do setor. Foram concedidos
R$ 6,7 bilhões em crédito no primeiro trimestre, um crescimento de 204,6% de contratações, na
comparação com igual período
de 2021, e de 142,9% no saldo da
carteira de financiamento.
"Somos o segundo banco no
agro. Em várias das feiras que temos participado fomos o maior
banco na feira, como, por exemplo, na Agrishow, em Ribeirão
Preto. A maior originação foi da
Caixa Econômica Federal, com
R$ 3 bilhões em quatro dias, em
uma feira só", destacou Pedro
Guimarães.

IBGE

Serviços crescem 1,7% de fevereiro para março
O volume de serviços no país
cresceu 1,7% em março, na comparação com o mês anterior. Com
esse resultado, que é a segunda alta consecutiva do indicador, o setor atingiu o maior patamar desde
maio de 2015. Os serviços também
estão 7,2% acima do patamar de
fevereiro de 2020, ou seja, do período pré-pandemia de Covid-19.
Os dados são da Pesquisa Mensal
de Serviços (PMS), divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Na comparação com março de
2021, o setor registrou alta de

11,4%. No acumulado do ano, o setor cresceu 9,4% e, no acumulado
de 12 meses, alta de 13,6%.
A receita nominal dos serviços
cresceu 1,2% na comparação com
fevereiro deste ano, 17,9% em relação a março do ano passado,
15,4% no acumulado do ano e
18,2% no acumulado de 12 meses.
A alta de 1,7% do volume de serviços em março foi acompanhada
pelas cinco atividades pesquisadas
pelo IBGE, com destaque para os
transportes (2,7%). Segundo o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo,
os segmentos que mais influencia-

ram a alta dessa atividade estão os
transportes rodoviário de cargas e
aéreo de passageiros. "Dentre os
setores que mais influenciaram a
alta dessa atividade está o rodoviário de cargas, especialmente o vinculado ao comércio eletrônico e ao
agronegócio. É a principal modalidade de transporte de carga pelas
cidades brasileiras e seu uso ficou
ainda mais acentuado após os meses mais cruciais da pandemia.
Outra influência foi o transporte
aéreo de passageiro, não só por
conta do aumento do fluxo de passageiros, o que gerou maiores re-

ceitas das companhias aéreas, mas
também porque foi ajudado pela
queda do preço das passagens aéreas observadas no mês de março", explicou. As demais atividades
apresentaram as seguintes taxas
de crescimento: informação e comunicação (1,7%), profissionais,
administrativos e complementares (1,5%), prestados às famílias
(2,4%) e outros serviços (1,6%). As
atividades turísticas também cresceram em todas as bases de comparação: 4,5%, em relação a fevereiro; 75,6%, em relação a março
do ano passado.

Sexta-feira, 13 de maio de 2022

3

Sexta-feira, 13 de maio de 2022

4

Tels.: (21)

As publicações legais de sua empresa com
o melhor preço em um jornal de qualidade

3556-3030
96865-1628
publicidade@diariodoacionista.com.br

Sexta-feira, 13 de maio de 2022

5

Sexta-feira, 13 de maio de 2022

6

As publicações legais de sua
empresa com o melhor preço em
um jornal de qualidade

Tels.: (21)
Tels.: (21)

As publicações legais de sua empresa com
o melhor preço em um jornal de qualidade

3556-3030
96865-1628

3556-3030
96865-1628

Sexta-feira, 13 de maio de 2022
Manhã

ATAQUES

Tarde

DE

7

24º

Noite

17º

85%

06:30 17:32

BOLSONARO

CRACOLÂNDIA

Fachin reage: eleição é assunto
de civis e de forças desarmadas
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

O

presidente do TSE
(Tribunal Superior
Eleitoral), Edson Fachin, disse ontem que quem trata
das eleições são as "forças desarmadas".
A declaração foi feita em um
momento em que o presidente
Jair Bolsonaro (PL) amplia insinuações golpistas, ataques às urnas e dias após o TSE negar sugestões das Forças Armadas ao processo eleitoral.
"A Justiça Eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais está aberta a se dobrar a quem quer que
seja tomar as rédeas do processo eleitoral", disse ainda Fachin
à imprensa durante evento no
tribunal para testes do sistema
eleitoral.
Fachin afirmou que o trabalho
das Forças Armadas para logística
e administração das eleições é
"proveitoso", mas que o processo
eleitoral é um tema civil.
"Além disso, a contribuição
(das Forças Armadas) que se pode fazer é de acompanhamento
do processo eleitoral. Quem trata
de eleição são forças desarmadas", disse Fachin, que também é
ministro do STF (Supremo Tri-

bunal Federal).
"E portanto as eleições dizem
respeito à população civil que
de maneira livre e consciente escolhe seus representantes", afirmou ainda.
O TSE criou a CTE (Comissão
de Transparência Eleitoral) no
fim de 2021, que reúne diversas
instituições, como as Forças Armadas, além de especialistas, para discutir as regras eleitorais.
Desde então os militares têm
feito diversas propostas de mudanças no processo eleitoral, sendo que algumas delas espelham
ideias de Bolsonaro.
Bolsonaro já insinuou que ele
mesmo foi chamado ao debate
sobre as eleições com o convite
feito pelo TSE aos militares.
Fachin ainda afirmou que
quem coloca dúvidas sobre o processo eleitoral "não confia na democracia".
Ele negou que a frase seja um
recado a Bolsonaro, que, sem
provas, afirma que as urnas podem ser fraudadas e ameaça não
aceitar o resultado do pleito deste
ano. "Não mando e não recebo recados de ninguém", disse o magistrado.
"Quem defende ou incita a
intervenção militar está prati-

cando ato de afronta à Constituição e à democracia. Não se
trata de recado, é uma constatação", completou.
Fachin disse que nada interferirá na Justiça Eleitoral e no resultado do pleito deste ano. "Uma
geração deu a sua vida durante 21
anos de ditadura civil e militar para que pudéssemos, a partir de
1988 exercer o direito de escolher", afirmou.
Bolsonaro é um defensor deste
período de governos militares
que durou de 1964 a 1985.
Na quarta-feira passada, Bolsonaro voltou a levantar dúvidas
sobre as eleições, disse que "sabe o que está em jogo" e afirmou
que o seu governo não aceita
provocações.
Fachin também disse ontem
que há muito "barulho no canteiro de obras da política". "Mas esse
é um tribunal que opera com racionalidade técnica", declarou.
Depois de falar com a imprensa, a reportagem ouviu Fachin dizer a um colega, em voz baixa,
que subiu o tom "um pouco", mas
que "era o necessário".
O ministro deixa o comando
do TSE em agosto, quando Alexandre de Moraes assume o
cargo.

Fachin acompanhou nova etapa da edição do TPS (Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação) que começou
em 2021.
Nesta análise investigadores
voluntários executam planos de
ataque ao sistema eleitoral, em
ambiente controlado, para apontar vulnerabilidades.
Esses exercícios de ataques
foram aplicadas em novembro
de 2021, em fase anterior do ciclo de testes. Segundo o TSE,
cinco planos foram bem-sucedidos, ou seja, geraram sugestões
de aperfeiçoamento das urnas,
mas não apresentaram brechas
que podem comprometer o pleito deste ano.
Estes cinco planos estão sendo
repetidos nesta semana, após o
TSE realizar ajustes no sistema,
para confirmar que não há brechas para vulnerabilidades. Há
entre os pesquisadores peritos da
Polícia Federal.
Na segunda-feira o TSE rejeitou novas sugestões dos militares para as eleições. O tribunal
negou 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.

PRECONCEITO

Bolsonaro volta a dizer que
negro é pesado em arrobas
MATHEUS TEIXEIRA/FOLHAPRESS
O presidente Jair Bolsonaro
(PL) voltou a usar uma expressão considerada racista ao se referir a um apoiador negro ontem. Ele disse que negros são
pesados em arrobas.
Em conversa com simpatizantes publicada nas redes sociais, ele lembrou que "já foi
processado por isso" e mais uma
vez utilizou o termo -que o levou
a ser denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República)
pelo crime de racismo.
"Conseguiram te levantar,
pô? Tu pesa o quê, mais de sete
arrobas, não é?", disse o presidente a um apoiador que aparece brevemente na gravação no
Palácio da Alvorada, mas não é
identificado.

Antes de assumir a Presidência, Bolsonaro foi denunciado
pela Procuradoria e condenado
pela Justiça de primeira instância
por ter afirmado que visitou uma
comunidade quilombola e que
"o afrodescendente mais leve lá
pesava sete arrobas" e que "nem
para procriador ele serve mais".
A acusação da PGR foi rejeitada pela Primeira Turma do
STF (Supremo Tribunal Federal) em 2018.
Por 3 votos a 2, os ministros
criticaram a conduta de Bolsonaro, mas entenderam que ele estava coberto pela imunidade parlamentar (na época era deputado
federal) e não seria correto abrir
uma ação penal contra o então
parlamentar por esse episódio.
Antes da decisão do Supremo, porém, a Justiça Federal do

Rio de Janeiro já havia condenado o atual presidente a pagar R$
50 mil à comunidade negra por
danos morais pelas mesmas declarações, que foram feitas no
Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, em 2017.
Nesse processo, a juíza federal Frana Mendes afirmou que é
"descabida" a utilização da imunidade parlamentar para "encobrir manifestações ofensivas,
discriminatórias a alguém ou a
algum grupo, sem nenhuma finalidade relacionada à função
do parlamentar".
A então procuradora-geral da
República, Raquel Dodge, fez o
mesmo raciocínio da magistrada na denúncia apresentada ao
Supremo.
Ela afirmou que o deputado
se referiu aos quilombolas "co-

mo se fossem animais", ao utilizar a palavra "arroba". "Esta manifestação, inaceitável, alinhase ao regime da escravidão, em
que negros eram tratados como
mera mercadoria", afirmou.
No vídeo publicado ontem,
no entanto, o presidente ri e ironiza o fato de ter sido alvo da
Justiça por ter usado a expressão
de cunho discriminatório. "Sabia que já fui processado por isso? Chamei um cara de oito arrobas", contou a apoiadores.
Esta não é a primeira vez que
Bolsonaro se refere ao peso de
pessoas negras em arrobas já
como presidente. Em 2020, usou
a expressão para se referir ao deputado federal Hélio Lopes (PLRJ), também conhecido como
Hélio Negão, um de seus principais aliados.

Supremo autoriza licença de
180 dias a servidor ‘pai solo’
O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu ontem, por unanimidade, que é possível a concessão de benefício de 180 dias equiparado à licença-maternidade a
servidor público que seja pai solo.
Votaram a favor da medida o
relator do caso, Alexandre de Moraes, e os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson
Fachin, Luís Roberto Barroso,

Ação prendeu chefe
do tráfico e gerou
'inflação do crack'
PAULO EDUARDO
DIAS/FOLHAPRESS
A operação coordenada pela
Polícia Civil na nova Cracolândia na praça Princesa Isabel, no
centro de São Paulo, durante a
madrugada de quarta-feira, resultou na prisão de seis homens
pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e
associação para o tráfico. O balanço foi atualizado na manhã
desta quinta-feira.
Entre os presos está um homem, de 22 anos, conhecido
como Filé com fritas. Conforme a polícia, seu apelido teria
sido dado devido à sua ascensão no tráfico, em caso semelhante a um personagem do
filme "Cidade de Deus", em
que um adolescente deu início
a sua vida no crime entregando refeições aos traficantes até
chegar ao posto mais alto.
Contra o suspeito havia um
mandado de prisão temporária expedido através da Operação Caronte, que visa sufocar
o tráfico na região.
De acordo com o delegado
Roberto Monteiro, o homem
era um dos chefes do tráfico
na praça e já vinha sendo monitorado por policiais infiltrados junto ao fluxo da nova cracolândia. O jovem, inclusive,
já havia sido flagrado sentado
em uma das bancas de comercialização de drogas.
Filé com fritas já tinha antecedentes na polícia. Em sua ficha constam duas passagens
por furto, uma por dano e outra por tráfico. Anteriormente,
a Polícia Civil havia mencionado uma passagem por violência doméstica, o que foi retificado ontem.
Segundo a Polícia Civil, Filé
com fritas permaneceu calado
durante seu depoimento e também não apresentou advogado.
Durante a incursão, 20 pessoas chegaram a ser conduzidas para a delegacia, mas 15
delas foram liberadas após
averiguação. Depois, um ho-

Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz
Fux -Rosa Weber não participou
da sessão.
O caso que o Supremo analisou é de um perito médico do
INSS que é pai de crianças gêmeas geradas por meio de fertilização in vitro e barriga de aluguel.
Os bebês, que nasceram no
estado de Massachusetts (EUA),
têm dupla nacionalidade e foram registrados apenas no no-

me do pai.
O caso chegou à corte porque
o INSS recorreu de decisão do
TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) que permitiu a
licença. O julgamento do Supremo começou na quarta-feira e
continuou ontem.
O INSS argumentava que só é
possível conceder benefícios
previstos em lei, o que não é o caso de uma licença-paternidade
de 180 dias.

Mas a corte negou o pedido do
órgão. "Nossa jurisprudência
passou a legitimar as novas configurações da família sempre com
a finalidade da proteção integral
da criança e do adolescente", disse Moraes, em sua decisão.
Segundo ele, não é constitucional que o servidor público
que é pai monoparental não tenha os mesmos direitos da licença-maternidade garantida às
mulheres.

Nota
MILITAR PRESO COM COCAÍNA EM COMITIVA
DE BOLSONARO É EXPULSO DA FAB
O sargento Manoel da Silva Rodrigues, detido na Espanha após
ser pego com cocaína em uma comitiva do presidente Jair
Bolsonaro (PL), foi excluído definitivamente dos quadros da FAB
(Força Aérea Brasileira) ontem. O militar brasileiro foi preso em
junho de 2019 na cidade espanhola de Sevilha com 39 quilos da
droga quando viajava como parte da tripulação de apoio ao
presidente. A expulsão do sargento é um desdobramento do
processo aberto pela Justiça Militar para apurar as circunstâncias
da apreensão da droga. Em fevereiro, Rodrigues foi condenado
pela Justiça Militar a 14 anos e 6 meses de prisão e multa. Ele já
havia sido condenado na Espanha, onde continua detido, a seis

anos de prisão. "Ressalta-se que o tempo decorrido até a efetiva
expulsão do sargento esteve condicionado ao cumprimento dos
devidos trâmites administrativos de intimação do militar, que se
encontra detido em outro país desde sua prisão em flagrante",
disse a FAB em nota. Ainda na nota, a FAB afirma que atua para
"coibir irregularidades e que repudia condutas que não
representam os valores, a dedicação e o trabalho do efetivo em
prol do cumprimento de sua missão institucional". No julgamento
do sargento realizado pela Justiça Militar no Distrito Federal, o
juiz militar Frederico Magno de Melo Veras afirmou que a
apreensão da droga indica que o acusado se dedicava a atividade
criminosa. Segundo o magistrado, houve má-fé do militar pelo
fato de ele saber sobre regras internas a serem burladas para
transportar a droga.

mem que era foragido da Justiça também foi preso na ação.
De acordo com a Polícia Civil, para a operação na praça
Princesa Isabel foram utilizados 300 PMs, 200 policiais civis e 150 guardas, que tinham
a intenção de cumprir 37 mandados de prisão. No entanto, o
que se viu foi um número bem
menor de presos e uma quantidade não divulgada de
apreensão de cocaína, maconha e crack.
O delegado justificou que a
área não é propensa para
grandes apreensões de entorpecentes, já que os usuários
buscam por pequenas quantidades de drogas.
"A característica desse tráfico, o microtráfico, inclusive de
organização criminosa, na
Cracolândia da praça Júlio
Prestes e nesse fluxo da Princesa Isabel é justamente a venda
em pequenas quantidades",
explicou.
Durante entrevista coletiva na sede da 1° Seccional
Centro, onde também está
localizado o 3° DP (Campos
Elíseos), Roberto Monteiro
contou que as operações
contínuas na antiga e na nova Cracolândia fizeram que o
valor da pedra de crack fosse
reajustado pelo crime organizado.
"Houve uma inflação do
crack. Nós começamos com a
pedra custando R$ 20 e tínhamos notícia recentemente da
pedra custando R$ 50. De R$
40 a R$ 50 o crack ali vendido
na praça Princesa Isabel, justamente pela repressão policial".
Além dos detidos, ainda
houve apreensão de três armas
falsas, 19 balanças de precisão,
14 facas e aparelhos celular.
A Polícia Civil ainda informou ter localizado e apreendido quatro cadernos com anotações de contabilidade e documentos como RG, CPF e título de eleitor
Também foram apreendidos R$ 3.640 em dinheiro.

CIÊNCIA

Garcia cria secretaria
para combater
doenças infecciosas
SAMUEL
FERNANDES/FOLHAPRESS

PATERNIDADE

JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

País/São Paulo

OUTONO: Pancadas de chuva de
manhã e nuvens à tarde. À noite, não chove.

O governo do Estado de
São Paulo anunciou ontem
uma nova secretaria estadual.
Ela será chamada de Secretaria Estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em
Saúde.
O infectologista David Uip,
antigo secretário de Saúde do
estado, foi nomeado para
pasta. Segundo ele, a secretaria terá o papel de planejar
medidas de saúde e pesquisas
para o enfrentamento de
doenças infecciosas. O novo
secretário também explicou
que a nova pasta terá colaboração de instituições de pesquisa já existentes em São
Paulo, como o Butantan e o
Instituto Adolf Lutz.
"Não adianta, ao ter uma
epidemia, sair correndo cada
um para o seu lado para fazer
um planejamento. Foi isso que
aconteceu no mundo. Não vai
acontecer mais. Nós vamos
planejar", afirmou Uip.
Uip explicou que houve o
desenvolvimento de um projeto a pedido do governador Rodrigo Garcia. "O governador
gostou do plano e isto virou
uma secretaria, porque eu
acho que tem que ser uma secretaria com poder de gestão",
afirmou.
No final de março, o estado
de São Paulo registrou a menor
média móvel de internações
por Covid desde o início da

pandemia. No dia 21 daquele
mês, houve registro de aproximadamente 223 pacientes internados considerando os sete
dias anteriores.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, no pico da pandemia, as internações chegaram a 3.399 em março de 2021,
e 1.521. Já em janeiro deste
ano, a média era de 1.521.
Em relação à vacinação
contra o coronavírus, o estado
registra em torno de 86% da
população com o primeiro ciclo completo. No entanto, cerca de 58% tomaram doses de
reforço. Considerando que a
variante Ômicron tem escape
vacinal, especialistas já indicaram que o esquema completo
para a cepa deve ser de três doses a fim de evitar quadros graves da doença.
Outra dificuldade de vacinação no estado é na campanha contra a influenza. Segundo a secretaria de saúde, a
imunização do público-alvo –
profissionais de saúde, idosos, crianças de seis meses a
menores de 5 anos, gestantes
e puérperas– alcançou somente 40%, enquanto a meta
era 90%.
Atualmente, o governo estadual até já disponibilizou a vacina para professores da rede
pública e privada, indígenas,
pessoas com deficiências ou
com comorbidades. Mesmo
assim, o grupo prioritário continua podendo se imunizar nas
unidades de saúde.

Sexta-feira, 13 de maio de 2022
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Cardeal Tempesta
Orani João Tempesta, O.Cist
Arcebispo do Rio de Janeiro

Amai-vos uns
aos outros

C

elebramos nesse domingo, o quinto desse
Tempo Pascal. Aos poucos vamos caminhando
para a conclusão deste tempo litúrgico tão rico para
igreja. Em breve, celebraremos a vinda do Espírito
Santo no domingo de Pentecostes. Daqui a dois domingos, celebraremos a Solenidade da Ascensão
do Senhor, quando Jesus volta ao Pai e envia os discípulos em missão e, dessa forma, inicia a igreja
primitiva. Nesse dia também comemoraremos
também o Dia Mundial das Comunicações Sociais.
O tempo da Páscoa é um tempo muito rico para
a Igreja, um tempo de alegria envolvido pela ressurreição de Jesus. Um tempo para recomeçarmos
novamente e sermos testemunhas do ressuscitado
onde estivermos. Na Vigília Pascal, fomos regenerados pelas águas do batismo e convidados a viver
uma vida nova.
Durante esse Tempo Pascal, somos chamados a
renovar nossa aliança de amor com Cristo e nutrir
em nosso coração a certeza da ressurreição dos
mortos. Jesus ressuscitado, toda vez que aparece
aos discípulos, deseja-lhes a paz. Somos convidados a acolher essa paz em nosso coração e transmitir essa paz aos demais membros da comunidade. O Senhor está no meio de nós, caminha conosco e faz sempre nova todas as coisas.
Todos os domingos recordamos a Páscoa de Jesus e somos convidados a nos reunir com a nossa
família em torno da mesa da Palavra e da Eucaristia. O Senhor fala a nós e parte o pão para nós. Peçamos sempre desse alimento para cada um de
nós e que esse alimento nos dê sempre vida nova.
A primeira leitura desse domingo é do livro dos
Atos dos Apóstolos (At 14, 21b-27). Paulo e Barnabé eram companheiros de evangelização e anunciavam Cristo ressuscitado aos irmãos, sobretudo
nas cidades de Listra, Icônio e Antioquia. Eles
exortavam a comunidade a permanecerem firmes
na fé. É necessário que passemos por muitos sofrimentos para chegarmos ao Reino de Deus, é necessário carregar as nossas cruzes de cada dia, enfrentarmos os calvários que aparecem para chegarmos à glória eterna. A nossa vida aqui na terra é
passageira, da mesma forma que os sofrimentos,
mas as alegrias da vida eterna serão para sempre.
Depois de percorrerem várias cidades, Paulo e
Barnabé reúnem a comunidade de Antioquia e diz
a ela como foi evangelizar os pagãos.
O salmo responsorial é o 144 (145). O refrão desse salmo nos diz: “Bendirei o vosso nome, ó meu
Deus, meu Senhor e meu rei para sempre”. Devemos bendizer ao Senhor todos os dias de nossa vida e agradecê-Lo por podermos anunciar o seu nome a tantos irmãos. Enquanto peregrinamos nesse
mundo, devemos honrá-lo e louvá-lo aqui na terra,
para depois, no céu, contemplá-Lo face a face.
A segunda leitura é do livro do Apocalipse de
São João (Ap 21, 1-5a). João, em sua visão, viu um
novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe mais.
Esse novo céu e essa nova terra se dá a partir da
ressurreição de Jesus, que faz nova todas as coisas.
João vê uma nova cidade, restaurada a partir da
ressurreição de Jesus e que espera ansiosamente
pela sua segunda vinda. O Senhor voltará e enxugará toda a lágrima e acabará com toda a dor e por
fim habitará eternamente nessa cidade. Almejemos em nossa vida habitar para sempre no santuário de Deus.
O Evangelho desse domingo é de João (Jo 13, 3133a 34-35). Esse trecho do evangelho de João relata
o que aconteceu após a última ceia, logo depois
que Judas saiu do cenáculo. Jesus diz: “Agora foi
glorificado o filho do homem, e Deus foi glorificado
nele” (Jo 13,31). Jesus ainda diz que se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si
mesmo, e o glorificará logo. Ele explica aos discípulos que por pouco tempo ainda ficará com eles e
lhes dá o novo mandamento: “Amai-vos uns outros, como eu vos amei”. Todos saberão que eles
são seus discípulos se amarem-se uns aos outros.
A maior prova de amor que Jesus nos deu foi
morrer na cruz por nós, na verdade, toda a sua vida
foi ensinar o amor. Jesus ia na contramão daquilo
que a sociedade da época pensava, enquanto pregavam a exclusão e o ódio, Jesus pregava a inclusão e o amor. Durante a última ceia, Jesus deu o
exemplo do amor ao próximo, em que um deve
servir o outro, todos somos iguais perante Deus.
Aprendamos da Palavra de Jesus dirigida a nós
nesse domingo e amemos o nosso semelhante,
não desprezemos quem se aproxima de nós, mas
que possamos tratar essa pessoa com amor. Tratemos os outros como queríamos que fossemos tratados, dessa forma, colocaremos em prática o
mandamento do amor deixado por Jesus. Só levaremos dessa vida o amor e deixaremos marcado no
coração das pessoas o tanto que a amamos. Seremos cobrados por Deus ao entrarmos na vida eterna, se nós fomos capazes de amar.

OUTONO: Dia ensolarado com muitas nuvens,
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EUA chegam a 1 milhão
de mortos por Covid-19

Justiça decreta
prisão do
empresário
Rei Arthur

RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS

CRISTINA INDIO DO
BRASIL/ABRASIL

U

m milhão de pessoas
já morreram por Covid-19 nos Estados
Unidos desde o começo da crise, anunciou a Casa Branca
ontem. Diante de um cenário
em que as medidas contra a
doença têm cada vez menos
espaço na rotina do país, as
mortes seguem um ritmo que
lembra o do início da pandemia. Entre fevereiro e maio,
100 mil americanos morreram
em decorrência da doença. O
dado é deste ano, mas poderia
ser de 2020: são 100 mil vidas
perdidas pela doença a cada
três meses nos EUA, em média.
Trata-se do país com o maior
número de óbitos registrados
devido à Covid em todo o
mundo. O Brasil vem em segundo lugar nesse ranking,
com 664 mil vítimas, seguido
pela Índia, com 524 mil.
A OMS (Organização Mundial da Saúde) contabiliza um
total de 5,4 milhões de mortes
por Covid-19 em dois anos. No
entanto, a entidade pondera
que o número pode ser maior,
em razão da subnotificação, e
estima algo entre 13 milhões e
17 milhões de óbitos provocados pelo vírus.
A marca de 1 milhão foi divulgada pelo governo americano numa declaração na qual o
presidente Joe Biden disse lamentar as perdas. "Um milhão
de cadeiras vazias na mesa de
jantar. Cada uma delas é uma
perda irreparável. Jill e eu estamos orando por cada uma delas", disse o democrata no comunicado.
Da marca atual, cerca de
600 mil ocorreram durante o
mandato de Biden, que fez
campanha eleitoral prometendo vencer a Covid. O presidente sempre estimulou a vacinação, mas não conseguiu con-

vencer todos os americanos:
apesar da ampla oferta de imunizantes, apenas 66% da população está plenamente protegida. Cerca de 100 milhões de
habitantes não atenderam ao
chamado.
A aplicação dos fármacos,
iniciada no final de 2020, ajudou a refrear a onda de mortes
ao longo do ano passado, mas
elas seguem ocorrendo, especialmente entre não vacinados. De acordo com dados do
CDC (Centro de Prevenção e
Controle de Doenças dos EUA,
na sigla em inglês), os casos de
mortes por Covid em 2021 foram dez vezes maiores entre a
fatia da população que evitou
as injeções. Em 2021, Biden
defendeu exigir a vacinação de
funcionários públicos e de empresas privadas, mas a medida
foi barrada na Justiça. Depois,
o democrata foi deixando aos
poucos os apelos pela imunização, ao mesmo tempo em
que passou a argumentar com
mais ênfase pela retomada da
vida normal no país. "É hora de
voltar ao trabalho e encher
nossos grandes centros de novo. Nossas crianças precisam
estar na escola", disse ele, no
discurso do Estado da União,
em março. "A Covid já não
controla nossas vidas."
Os Estados Unidos vivem
seu momento mais próximo
da volta à normalidade desde
o começo da crise. O uso de
máscaras é opcional em quase
todas as situações, não há restrições de aglomeração e diversas instituições que mantinham atividades remotas estão voltando a fazer encontros
presenciais. "Este é nosso primeiro evento presencial em
dois anos" foi uma frase comum nas últ i m a s s e m a n a s ,
como num debate no Center
for Ame rica n P r o g r e s s e n o
jantar de Correspondentes da

Casa Branca. No começo de
2022, uma alta de casos levou
algumas cidades a adotar restrições, mas em menor escala,
como a exigência de comprovante de vacinação para acessar lugares públicos.
As medidas, no entanto, foram abandonadas após poucas semanas. A obrigatoriedade do uso de proteção facial foi
descartada mesmo em cidades
nas quais os cuidados eram
maiores, como Nova York e
Washington -uma regra federal que exigia a utilização de
máscaras em transportes públicos deixou de valer em 18
de abril, após ser derrubada
pela Justiça. Apesar disso, o
CDC segue recomendando o
item em lugares fechados.
Nesta época do ano, em que
o calor volta ao país, há vários
eventos que geram aglomerações, como finais de torneios
esportivos, festivais de música
e feiras de rua. Junto com a
reabertura, há também muitos
registros de contágios.
O país vive uma nova alta de
infecções, com média de 84
m i l p o r d i a . A ci f r a é 5 8 %
maior do que há duas semanas, mas ainda distante do pico de 800 mil diagnósticos por
dia, em janeiro. Os casos atingiram inclusive autoridades.
Nas últimas semanas, a vice
Kamala Harris, a presidente da
Câmara, Nancy Pelosi, e o secr e tá r i o d e E s ta d o , An to n y
Blinken, tiveram Covid, mas
sem complicações.
A expectativa do governo e
de especialistas é a de que a
doença volte a fazer vítimas
em maior número no final do
ano -os piores momentos da
Covid ocorreram no inverno.
Entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, houve 100 mil
mortes em 35 dias. No inverno
2021-2022, a cifra foi alcançada em 53 dias.

Avião com 122 pessoas pega
fogo durante a decolagem

O Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro (TJRJ) determinou a prisão preventiva
do empresário Arthur César
de Menezes Soares Filho,
conhecido como Rei Arthur.
O juiz Marcello Rubioli, da
1ª Vara Especializada da
Capital, aceitou a denúncia
apresentada pelo Grupo de
Atuação Especializada de
Combate ao Crime Organizado do Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro
(GAECO/MPRJ) por corrupção e lavagem de dinheiro.
Ainda na decisão, a Justiça determinou a expedição
de ofício à Interpol pedindo
a extradição de Arthur Soares. O empresário está preso
administrativamente nos
Estados Unidos e com audiência marcada para hoje.
Ele foi condenado pela justiça norte-americana pelo
crime de compra de votos
para que o Rio de Janeiro se
tornasse sede dos Jogos
Olímpicos de 2016.
O juiz Marcello Rubioli
também determinou o afastamento do delegado Ângelo Ribeiro de Almeida Junior da corporação, com
suspensão do porte de arma, e da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), onde
exercia cargo de assessoramento.
Na denúncia, os promotores apontam que o empresário fazia o pagamento de
propina ao delegado em
troca de proteção em inquéritos tributários da Delegacia Fazendária (Delfaz) que,
naquele momento, era comandada pelo policial.
Também foram denunciados a mulher do delegado,
por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e mais
duas pessoas por corrupção
ativa e lavagem de dinheiro.
“Para ser beneficiado em
inquéritos policiais que tramitavam na Delfaz, relacionados a empresas das quais
era sócio ou tinha interesses, Arthur Soares transferiu, em agosto de 2014, R$ 2
milhões para que o delegado e sua mulher adquirissem a franquia do restaurante L’Entrecôte de Paris,
em Ipanema, através de um
simulado contrato de mútuo”, revelou o MPRJ.
De acordo com o órgão,
no decorrer das investigações, foram encontradas diversas versões do contrato,
que “foi utilizado como forma de encobrir a propina
negociada, a fim de atender
aos interesses do empresário para que os inquéritos
tributários não o prejudicassem”.
Segundo o MPRJ, o delegado ficou lotado na delegacia de 2008 a 2015 e, nesse
período, foram apurados diversos indícios de enriquecimento ilícito, “com uma
abrupta mudança de seu
padrão de vida”. Ainda conforme os promotores, neste
espaço de tempo, inquéritos
relacionados a Arthur Soares tramitavam durante
anos, sem conclusão.

Uma aeronave sofreu um acidente durante a decolagem e pegou fogo em um aeroporto em
Chongqing, no sudoeste da China, na manhã desta quinta-feira.
Estima-se que uma falha no funcionamento dos motores tenha
levado o avião a derrapar na pista.
O incidente envolveu o jato
Airbus A319 da companhia Tibet
Airlines, que estava programado
para viajar até a cidade de Nyingchi, na região sudeste do Tibete.
De acordo com informações
do Aviation Herald, 113 passageiros e nove tripulantes estavam a
bordo quando o A319 começou a
decolar. A aeronave acelerou pela
pista, mas desviou para a esquerda, assim que os pilotos perceberam que havia algo errado com os

RESPOSTA
O advogado Nythalmar
Dias Ferreira Filho, que defende o empresário, disse
que participava de uma reunião e não poderia fazer
uma avaliação do pedido
prisão feito pela justiça do
Rio.
A Polícia Civil informou
que ainda não foi comunicada formalmente sobre o
caso que envolve o delegado e tomará as medidas administrativas cabíveis quando for notificada. “O servidor encontra-se cedido a
outro órgão, sem executar
serviços para a Polícia Civil,
desde setembro de 2015”,
completou.

EUA

Justiça vai investigar Trump
por manuseio de documentos
O Departamento de Justiça
dos EUA abriu uma investigação
para apurar se o ex-presidente
americano Donald Trump manipulou incorretamente documentos confidenciais que foram
levados para sua residência em
Mar-a-Lago, na Flórida. A notícia foi publicada pelo jornal The
New York Times ontem.
Segundo a reportagem, os
promotores emitiram uma intimação à Administração Nacional de Arquivos e Registros (Nara, na sigla em inglês) para obter
os documentos. As autoridades

também enviaram pedidos de
entrevistas a pessoas que trabalharam na Casa Branca no fim
do mandato de Trump.
A investigação começou depois que a Nara recuperou 15
caixas de documentos, incluindo
registros confidenciais, que
Trump tinha levado para sua
propriedade em Mar-a-Lago
quando deixou a Casa Branca em
janeiro de 2021. Os papéis foram
obtidos pela agência um ano
após Trump deixar a Presidência
e depois de um imbróglio com a
defesa do republicano, que se

negava a entregar a papelada.
Em fevereiro deste ano, a
agência independente confirmou
que entre os documentos continham informações classificadas
como de segurança nacional.
O comitê de supervisão da
Câmara dos Deputados dos EUA
chegou a abrir uma investigação
sobre o assunto, já que pode ter
acontecido uma violação à Lei
de Registros Presidenciais, norma que exige a preservação de
toda a comunicação escrita relacionada aos deveres oficiais de
um presidente.

CHINA

motores. O avião então atravessou duas pistas de táxi e perdeu os
motores e o trem de pouso antes
de parar em solo macio.
Momentos depois, um incêndio começou no lado esquerdo da
aeronave. Todos os passageiros e
tripulantes foram evacuados com
segurança, embora 36 deles tenham ficado feridos, alguns com
contusões e entorses e foram encaminhados aos hospitais mais
próximos. A aeronave sofreu graves danos com o fogo.
Depois que o incêndio foi apagado, os dirigentes do Aeroporto
de Chongqing decidiram interditar apenas a pista onde decolagem
falha aconteceu, enquanto outras
duas pistas estão em operação
normal. A Autoridade de Aviação

Civil da China (CAAC) declarou
que iniciou uma investigação no
local e lançou planos de emergência em resposta ao incidente.
Em seguida, a Tibet Airlines
emitiu uma nota lamentando o
episódio e alegando que vai averiguar a causa da anomalia no funcionamento dos motores do
A319. A companhia também garantiu que tomará todas as medidas necessárias para evitar novas
ocorrências como essa.
Segundo o site SimpleFlying, a
Tibet Airlines realiza todas as suas
operações de voos com aeronaves
Airbus, com um total de 28 A319
em sua frota. Ela também conta
com seis A320 e cinco A330-200
widebody, para uma frota total de
39 aviões.

