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do rádio
PÁGINA 3

PRIVATIZAÇÃO

Venda da
Petrobras não
garante preços
mais baixos
Anunciada como prioridade
pelo novo ministro de Minas e
Energia, Adolfo Sachsida, a privatização da Petrobras não é garantia de redução dos preços
dos combustíveis, segundo especialistas. Pelo contrário, pode
representar aumento, conforme
indicam os números da única
grande refinaria privada brasileira. Um impacto no preço dependeria do formato da privatização e de mais investimentos
em refino no país, para reduzir a
dependência brasileira de combustíveis importados e ampliar
a competição na venda dos produtos. Assim, qualquer eventual
efeito só ocorreria a longo prazo.
A proposta de privatização foi
anunciada por Sachsida logo
após sua nomeação ao ministério, em substituição ao almirante Bento Albuquerque, demitido
dois dias depois de reajuste de
8,87% no preço do diesel nas refinarias da Petrobras. Sachsida
disse ter apoio do presidente Jair
Bolsonaro (PL), que já havia
manifestado o desejo de privatizar a companhia, mas o mercado considera inviável a conclusão do processo ainda neste
mandato, já que a operação
dependeria ainda de mudanças legislativas. Especialistas
nos mercados financeiro e de
combustíveis ouvidos pela reportagem veem pouca relação
entre a privatização da Petrobras e os preços dos combustíveis, que são negociados de
acordo com a evolução das cotações internacionais e da taxa
de câmbio. PÁGINA 3
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PELO
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Investigações
contra Flávio
voltam a
estaca zero
PÁGINA 4

Contas públicas registram
superávit de R$ 4,3 bilhões
As contas públicas do setor público consolidado, formado por governo federal, estados, municípios e empresas estatais, registraram superávit primário de R$ 4,3 bilhões, ante superávit de R$ 5 bilhões em março de 2021, informou ontem o Banco Central (BC). Apesar do resultado,
as contas do Governo Central, que reúne Previdência, Banco Central e
o Tesouro Nacional, ficaram deficitárias em R$ 7,8 bilhões no mês. Já os

COMO

governos regionais e as empresas estatais registraram, na ordem, superávits de R$ 11,9 bilhões e R$ 242 milhões no mês. As informações contam do relatório de estatísticas fiscais divulgado nesta segunda-feira pelo BC. De acordo com o documento, nos 12 meses encerrados em março, o superávit primário do setor público consolidado atingiu R$ 122,8
bilhões, equivalente a 1,37% do Produto Interno Bruto. PÁGINA 2

LOUCO
FOLHAPRESS

Em discurso de ódio, Bolsonaro grita
palavrões e fala em eleição conturbada
O presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto) voltou, ontem, a relativizar os atos de raiz golpista do 7 de Setembro do ano passado, tratando-os como manifestações de liberdade de expressão, e disse
que nunca irá para a cadeia. "A liberdade é mais importante que a
nossa própria vida. Em mais da metade do meu tempo eu me viro
contra processos. Ainda falam que eu vou ser preso. Por Deus que
está no céu, eu nunca serei preso", afirmou o chefe do Executivo

federal, que na sequência emendou: "Não estou dando recado para ninguém." Bolsonaro é alvo de inquéritos no STF (Supremo Tribunal Federal). Em fala de improviso e aos gritos, Bolsonaro se irritou em diferentes momentos, falou uma série de palavrões e ameaçou mais uma vez não cumprir decisões do STF sobre terra indígena e ironizou o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), chamado por ele
de "inexpugnável". PÁGINA 5

PAULO CUPERTINO

Após 3 anos, polícia prende assassino de ator
O comerciante Paulo Cupertino Matias, que matou o ator Rafael
Miguel e os pais do jovem, Miriam Selma Miguel, 50, e João Alcisio
Miguel, 52, em junho de 2019, na zona sul da capital paulista, foi preso ontem por policiais do 98º DP. Ele estava escondido em hotel na
mesma região onde cometeu o crime e foi localizado pelos investigadores da Polícia Civil após uma denúncia anônima. Após a prisão, ele
foi levado ao DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pes-

soa), na região central da cidade. Cupertino estava foragido desde o
crime e chegou a mudar de nome para Manoel Machado da Silva para tentar fugir da polícia. Ele passou por cidades do interior paulista,
como Sorocaba e Campinas, do Paraná (Jataizinho) e o Mato Grosso
(Ponta Porã), onde trabalhou como cuidador de gado em uma fazenda. Em julho de 2020, o homem passou a compor a lista dos criminosos mais procurados pela polícia paulista. PÁGINA 6

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: 1,22% / 108.232,74 / 1.308,56 / Volume: 24.332.960.126 / Quantidade: 3.920.863
Maiores Altas

Maiores Baixas

Mais Negociadas
Preço

% Oscil.

Preço

Fechamento
% Oscil. Dow Jones

%

Preço

% Oscil.

EZTEC ON NM

17.33

+5.22 +0.86

EMBRAER ON NM

13.44

−3.03

−0.42

PETROBRAS PN N2

34.61

+0.99%

+0.3

MELIUZ ON NM

2.04

+6.25 +0.12

LOCAWEB ON NM

5.29

−3.11

−0.17

VALE ON NM

80.14

+2.99

+2.33

Euro STOXX 50

3.678,74 -0,64

ULTRAPAR ON NM

13.75

+5.12 +0.67

MINERVA ON NM

11.99

−2.04

−0.25

PETROBRAS ON N2

37.66

+2.81

+1.03

CAC 40

6.347,77 -0,23

ENEVA ON NM

14.30

+5.15 +0.70

HAPVIDA ON NM

7.84

−2.24

−0.18

ITAUUNIBANCOPN N1

25.04

+1.05

+0.26

FTSE 100

SLC AGRICOLAON NM

54.81

+5.42 +2.82

JBS ON NM

36.25

−1.89

−0.70

BRASIL ON NM

35.42

+0.88

+0.31

DAX 30

NASDAQ Composite

32.223,42 +0,08
11.662,79 -1,20

7.464,8 +0,63
13.964,38 -0,45

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(5/5)
Poupança 3
(17/5)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
1,41% (abr.)
R$ 3,7053 IPCA
1,06% (abr.)
CDI
12,75% 0,46
até o dia 13/mai
OURO
0,67% BM&F/grama
R$ 293,00
EURO Comercial
Venda: 5,2681
0,0436% Compra: 5,2675

EURO turismo
Compra: 5,3062
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,0660
DÓLAR comercial
Compra: 5,0495
DÓLAR turismo
Compra: 5,0633

Venda: 5,4862
Venda: 5,0666
Venda: 5,0501
Venda: 5,2433
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MERCADOS

Bovespa engata
4a alta seguida e vai
aos 108 mil pontos
Assim como já ocorreu durante algumas sessões na semana passada, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa)
voltou a destoar dos pares globais e encerrou a sessão de ontem em alta pela quarta vez
consecutiva.
O índice amplo de ações
Ibovespa (Índice Bovespa) registrou valorização de 1,22%,
negociado aos 108.232 pontos,
impulsionado por ações de exportadoras de commodities e
bancos, os dois setores de
maior relevância no mercado
local. No ano, o índice passa a
acumular ganhos de 3,25%.
As ações ordinárias da Petrobras marcaram valorização
de 2,81%, enquanto as preferenciais avançaram 0,99%,
com o preço do petróleo no
mercado internacional em alta ao redor de 2,45%.
Novas críticas do presidente Jair Bolsonaro (PL) à política de preços da estatal não
chegaram a influenciar para o
desempenho das ações.
Os papéis da Vale também
tiveram ganhos expressivos na
sessão, de 2,99%, com aumento de cerca de 3,6% na cotação
do minério de ferro.
Apesar de dados econômicos da China pesarem para o
humor dos investidores em escala global nesta segunda, sinalizações do governo do gigante asiático de que as restrições de mobilidade podem
começar a diminuir nas próximas semanas contribuem para o aumento nos preços das
commodities.
No setor financeiro, os papéis do Itaú Unibanco avançaram 1,05%, e os do Bradesco
subiram 1,67%. Já os do Banco

PRIMEIRO

do Brasil tiveram valorização
de 0,88%, e os do Santander,
de 2,57%.
Já as ações da companhia
aérea Gol fecharam em alta de
0,69%, após o anúncio da mudança no comando da companhia. Após dez anos à frente do
negócio, Paulo Kakinoff vai
passar o bastão para Celso Ferrer, que assume em 1º de julho.
No câmbio, o dólar comercial, que fechou na sexta-feira
passada em queda de 1,6%,
voltou a registrar depreciação
frente ao real, de 0,11%, a R$
5,052 para venda.
Pesquisa da XP realizada
junto a investidores institucionais divulgada nesta segunda
indicou que a taxa de câmbio
deve ficar em R$ 5,10 ao fim de
2022 e de 2023, frente à projeção de R$ 5,00 da sondagem
de um mês atrás. A mais recente pesquisa Focus apontou
o dólar em R$ 5,00 ao término
de 2022 e em R$ 5,04 em 2023.
Nas Bolsas europeias, o
CAC-40, de Paris, teve perdas
de 0,23%, e o DAX, de Frankfurt, caiu 0,45%, com os impactos da Guerra da Ucrânia no
radar dos agentes de mercado.
O grupo americano de fast
food McDonald's, que fechou
seus estabelecimentos na Rússia no início de março, anunciou nesta segunda que vai
abandonar o país definitivamente e venderá todas as suas
operações. A decisão é uma
reação à invasão na Ucrânia.
A francesa Renault também
confirmou nesta segunda que
vendeu seus ativos no país para o Estado russo, na primeira
nacionalização significativa
desde a ofensiva de Moscou
na Ucrânia.

TRIMESTRE

Nubank tem prejuízo
líquido de R$ 230 mi
LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS
O Nubank reportou prejuízo
líquido de US$ 45,1 milhões (R$
228,47 milhões) no primeiro trimestre de 2022, o que corresponde a uma leve melhora de
9% na comparação com o prejuízo de US$ 49,4 milhões (R$
250 milhões) em igual período
do ano anterior, segundo balanço divulgado ontem.
Já considerando ajustes com
despesas e efeitos tributários relacionados à remuneração baseada em ações da companhia,
o Nubank teria reportado lucro
líquido ajustado de US$ 10,1 milhões (R$ 51,16 milhões) no primeiro trimestre.
A fintech atingiu uma carteira de 59,6 milhões de clientes,
alta de 60,7%, com uma receita
total recorde de US$ 877,2 milhões de janeiro a março, incremento de 226%. A base de clientes no Brasil atingiu 57,3 milhões, com 2,1 milhões no México, e 211 mil na Colômbia.
A receita média mensal por
cliente ativo cresceu 91%, para
US$ 6,7, reflexo da mudança no
perfil de clientes e do lançamento de novos produtos.
"Esse foi o trimestre mais forte
na história do Nu. Nossa fórmula
de geração de receitas ajudou a
impulsionar o resultado trimestral, que alcançou o valor recorde
de US$ 887 milhões, com baixo

custo de aquisição de clientes,
aumento da receita por cliente e
redução do custo de serviço",
afirmou David Vélez, fundador e
CEO do Nubank, em nota.
O portfólio sujeito a ganhos
de juros (carteira de crédito) totalizou US$ 3,1 bilhões, alta de
417% em bases anuais.
Segundo a fintech, o resultado se deveu principalmente pelo aumento de 400% dos empréstimos pessoais, para US$ 2
bilhões, e também pelo lançamento de produtos de financiamento ao consumidor via cartão
de crédito.
Já a taxa de inadimplência da
fintech alcançou 4,2% no primeiro trimestre do ano, uma alta de 1,5 ponto percentual contra 2,7% em março de 2021.
As despesas operacionais,
por sua vez, chegaram a US$
361,8 milhões, crescimento de
114%. De acordo com a fintech,
o principal motivador para o resultado foi a expansão da remuneração baseada em ações, junto com o aumento do quadro de
funcionários.
Pressionadas por um cenário
de alta dos juros nos Estados
Unidos e pelos desafios próprios
de conseguir rentabilizar a base
de clientes, as ações do Nubank
afundam cerca de 50% desde a
abertura de capital (IPO, na sigla
em inglês), em dezembro do
ano passado.

Contas públicas registram
superávit de R$ 4,3 bilhões
LUCIANO NASCIMENTO/ABRASIL

A

s contas públicas do
setor público consolidado, formado por
governo federal, estados, municípios e empresas estatais, registraram superávit primário de R$
4,3 bilhões, ante superávit de R$
5 bilhões em março de 2021, informou ontem o Banco Central
(BC). Apesar do resultado, as
contas do Governo Central, que
reúne Previdência, Banco Central e o Tesouro Nacional, ficaram deficitárias em R$ 7,8 bilhões no mês. Já os governos regionais e as empresas estatais
registraram, na ordem, superávits de R$ 11,9 bilhões e R$ 242
milhões no mês.
As informações contam do relatório de estatísticas fiscais divulgado nesta segunda-feira pelo
BC. De acordo com o documento, nos 12 meses encerrados em
março, o superávit primário do
setor público consolidado atingiu R$ 122,8 bilhões, equivalente

a 1,37% do Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e
serviços produzidos no país).
O resultado primário é formado pelas receitas menos os
gastos com juros, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. Assim, quando as
receitas superam as despesas,
há superávit primário.
JUROS
Os gastos com juros nominais do setor público consolidado atingiram R$ 30,8 bilhões em
março de 2022, frente a R$ 49,5
bilhões em março de 2021. De
acordo com o BC, o resultado
das operações de swap cambial
contribuiu para essa redução,
“mais do que compensando os
aumentos da taxa Selic e do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no período”.
O swap cambial é a venda de
dólares no mercado futuro. Os resultados dessas operações são
transferidos para o pagamento
dos juros da dívida pública, como

receita, quando há ganhos, e como despesa, quando há perdas.
Essas operações registraram
perda de R$ 16,6 bilhões em
março de 2021 e ganho de R$
40,3 bilhões em março de 2022.
No acumulado em 12 meses até
março deste ano, os juros nominais somam R$ 403,8 bilhões
(4,52% do PIB), comparativamente a R$ 309,9 bilhões (4,03%
do PIB) nos 12 meses até março
de 2021.
O BC informou que o resultado nominal do setor público
consolidado, que inclui resultado primário e os juros nominais
apropriados, foi deficitário em
R$ 26,5 bilhões em março. No
acumulado em 12 meses, o déficit nominal alcançou R$ 281,1
bilhões, o equivalente a 3,15% do
Produto Interno Bruto (PIB), reduzindo-se 0,24 ponto percentual em relação ao déficit acumulado até fevereiro de 2022.
DÍVIDA PÚBLICA
A Dívida Líquida do Setor

Público (balanço entre o total
de créditos e débitos dos governos federal, estaduais e municipais) fechou o mês de março
em R$ 5,2 trilhões, o que corresponde a 58,2% do PIB, elevando-se 1,1 ponto percentual do
PIB no mês.
“Esse resultado refletiu, sobretudo, os impactos da valorização cambial de 7,8% (aumento de 1,1 ponto percentual), dos
juros nominais apropriados (aumento de 0,3 ponto percentual),
do efeito da variação da cesta de
moedas que compõem a dívida
externa líquida (aumento de 0,2
ponto percentual), e do efeito do
crescimento do PIB nominal
(redução de 0,6 ponto percentual)”. disse o BC.
Já a Divida Bruta do Governo
Geral (DBGG) – que contabiliza
apenas os passivos dos governos
federal, estaduais e municipais –
chegou a R$ 7 trilhões ou 78,5%
do PIB em março de 2022, redução de 0,8 ponto percentual do
PIB em relação ao mês anterior.

CNI

Índice que mede produção
industrial cai 46,5 pontos em abril
LUCIANO NASCIMENTO/ABRASIL
A produção industrial apresentou queda em abril de 2022
na comparação com março, informou ontem a Confederação
Nacional da Indústria (CNI). Segundo boletim divulgado pela
entidade, o índice que mede a
evolução da produção ficou em
46,5 pontos, ficando abaixo dos
50 pontos, linha divisória entre
queda e crescimento da produção na comparação com o mês
anterior, quando fechou em
54,5 pontos.
As informações fazem parte
do boletim Sondagem Industrial, que também traz informações a respeito da evolução da
produção, do número de empregos, dos estoques, entre outros indicadores. Para a realização da pesquisa foram entrevis-

tadas 1.839 empresas, sendo 740
de pequeno porte, 641 de médio
porte e 458 de grande porte, no
período de 2 a 10 de maio.
Os índices avaliados pela CNI
apresentam variação de 0 a 10.
Valores acima de 50 indicam aumento do emprego da produção,
estoque acima do planejado ou
utilização da capacidade instalada acima do usual. Valores abaixo de 50, indicam que o nível de
atividade está abaixo do usual.
A CNI disse que o comportamento para o mês já era esperado e que o resultado está dentro
do padrão histórico para meses
de abril, desconsiderando abril
de 2020, quando a produção foi
profundamente afetada pela
pandemia do novo coronavírus
(Covid-19).
O boletim mostra que o emprego industrial também sofreu

um recuo em abril na comparação com março. O índice de evolução do número de empregados ficou em 49,5 pontos, pouco
abaixo da linha divisória. Em
março de 2022, o índice ficou
exatamente na linha divisória,
em 50 pontos.
A Utilização da Capacidade
Instalada (UCI) das indústrias
fechou em 69% em abril, na
comparação com março. Segundo a entidade, o percentual é um
ponto superior à média histórica registrada para o mês, medida desde 2011.
De acordo com a CNI, apesar
de a UCI estar um ponto mais alta, o aumento não se traduziu na
alta da produção industrial, em
razão da baixa produtividade da
indústria.
Um dos fatores é a desorganização das cadeias globais de va-

lor, em razão da pandemia do
novo coronavírus (Covid-19),
que foi acentuada pela guerra
entre a Rússia e Ucrânia. Este fato tem ocasionado incertezas
em relação a aquisição de matérias-primas, com atrasos nas entregas e elevação dos custos.
"Ao permanecer próximo dos
50 pontos, o índice mostra que
os estoques seguem relativamente ajustados. Não obstante,
o resultado revela frustração dos
empresários,pois o nível de estoques se afastou do planejado",
disse a CNI.
O índice de utilização da capacidade instalada efetiva em
relação ao usual registrou 43,3
pontos em abril, uma queda de
2,4 pontos em relação ao mês
anterior. Esse resultado indica
que o índice permanece menor
que o usual para o mês.

CRÉDITO

Consignado irregular penaliza
correspondentes bancários
KARINE MELO/ABRASIL
Em março deste ano, 21 novas
medidas administrativas a empresas por irregularidades na oferta
de crédito consignado foram aplicadas por meio da Autorregulação
para o Consignado. No mesmo
mês, 11 correspondentes bancários foram advertidos, nove tiveram atividades suspensas temporariamente e um ficou impedido
de atuar definitivamente em nome dos bancos. As informações
foram divulgas nesta segunda-feira (16) pela Federação Brasileira
de Bancos (Febraban).
Uma das opções de crédito
mais usadas pelos brasileiros, o
consignado é alvo constante de
abordagens irregulares, especialmente por instituições não certifi-

cadas. Em muitos casos, o cliente
nem sabe que o empréstimo foi
contratado. Pelo balanço atualizado divulgado pela entidade,
desde o início de vigência da autorregulação, em janeiro de 2020,
já foram aplicadas 896 sanções.
De lá pra cá, 38 empresas perderam o direito de exercer a atividade em definitivo.
Nos casos em que houve reincidência, os agentes tiveram as
atividades suspensas por prazos
que variam entre cinco e 30 dias.
Para evitar problemas e se resguardar, o consumidor também
pode verificar se o correspondente bancário é certificado e está apto a oferecer crédito consignado
em nome dos bancos. A consulta
é realizada por meio do CPF do
profissional na base de dados da

Central de Registros de Certificados Profissionais (CRCP). “O assédio comercial muitas vezes leva
ao superendividamento dos consumidores, em especial dos mais
vulneráveis. E isso não interessa a
ninguém, nem ao consumidor,
nem aos bancos. Todas as medidas administrativas aplicadas a
empresas que atuam como correspondente bancário visam
aperfeiçoar a qualidade da oferta
do produto, melhorar o relacionamento com os clientes e aumentar a transparência. Seguiremos firmes no combate às irregularidades”, afirma o presidente da
Febraban, Isaac Sidney.
Participam da autorregulação
32 instituições financeiras que representam cerca de 99% do volume total da carteira de crédito

consignado no país. Pelo sistema,
é considerada falta grave qualquer
forma de captação ou tratamento
inadequado ou ilícito dos dados
pessoais do consumidor sem sua
autorização. Todos os bancos que
participam da autorregulação assumem o compromisso de adotar
as melhores práticas relativas à
proteção e ao tratamento de dados pessoais dos clientes.
Os bancos que não aplicarem
as sanções podem ser multados
pelo Sistema de Autorregulação
por conduta omissiva, cujos valores variam de R$ 45 mil a R$ 1 mi.
As multas arrecadadas serão destinadas a projetos de educação financeira. O acompanhamento e a
aferição das ações irregulares são
feitos por várias fontes de informação. Além da quantidade de reclamações procedentes registradas nos canais internos dos bancos ou recebidas pelos Procons,
pelo Banco Central ou por intermédio do Consumidor.gov.br, são
avaliados as ações judiciais e os indicadores de uma auditoria, que
leva em conta questões de governança e gestão de dados.
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Venda da Petrobras não
garante preços mais baixos
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

A

nunciada como prioridade pelo novo ministro de Minas e Energia,
Adolfo Sachsida, a privatização
da Petrobras não é garantia de
redução dos preços dos combustíveis, segundo especialistas. Pelo contrário, pode representar
aumento, conforme indicam os
números da única grande refinaria privada brasileira.
Um impacto no preço dependeria do formato da privatização
e de mais investimentos em refino no país, para reduzir a dependência brasileira de combustíveis importados e ampliar
a competição na venda dos produtos. Assim, qualquer eventual
efeito só ocorreria a longo prazo.
A proposta de privatização foi
anunciada por Sachsida logo
após sua nomeação ao ministério, em substituição ao almirante Bento Albuquerque, demitido
dois dias depois de reajuste de
8,87% no preço do diesel nas refinarias da Petrobras.
Sachsida disse ter apoio do
presidente Jair Bolsonaro (PL),
que já havia manifestado o desejo de privatizar a companhia,
mas o mercado considera inviável a conclusão do processo ainda neste mandato, já que a operação dependeria ainda de mudanças legislativas.
Especialistas nos mercados
financeiro e de combustíveis ouvidos pela reportagem veem
pouca relação entre a privatiza-

ção da Petrobras e os preços dos
combustíveis, que são negociados de acordo com a evolução
das cotações internacionais e da
taxa de câmbio.
O analista da Ativa Investimentos Ilan Arbetman lembra
ainda que o preço final do produto é composto por uma série de
itens, como impostos e margens
de lucro de distribuidoras e postos, o que dificulta uma análise
sobre efeitos de uma eventual
privatização sobre o preço final.
Atualmente, o preço cobrado
pela Petrobras representa 38%
do valor médio de venda da gasolina pelos postos brasileiros.
No diesel, que tem menos impostos, a estatal fica com 63% do
valor de cada litro nas bombas.
Mesmo com os constantes aumentos, a Petrobras tem operado
com defasagens elevadas, fruto
de uma estratégia de espaçar
mais os anúncios de reajustes
após a gestão de Roberto Castello
Branco, o primeiro presidente da
Petrobras sob Bolsonaro, demitido em fevereiro de 2020.
"Apesar da blindagem, a intervenção ainda ocorre no comando da companhia", diz Luiz
Carlos Corrêa, sócio da Nexgen
Capital, lembrando das trocas
no comando motivadas por insatisfação do governo com os
reajustes.
Para o mercado, a privatização poderia aumentar a frequência de reajustes, para cima
ou para baixo, como mostra o
primeiro exemplo de refinaria

privatizada no país, a Refinaria
de Mataripe, na Bahia, que opera com maior aderência às cotações internacionais do que a Petrobras.
Controlada pelo fundo árabe
Mubadala, a refinaria vende hoje gasolina a um valor 16% superior à média cobrada pelas refinarias da Petrobras, segundo o
Observatório Social da Petrobras. O diesel de Mataripe custa,
em média 9,6% a mais do que o
vendido pela estatal.
De acordo com dados da Abicom (Associação Brasileira dos
Importadores de Combustíveis),
a empresa vem operando com
níveis de defasagem bem inferiores aos da estatal.
Nesta segunda-feira (16), por
exemplo, o diesel no porto baiano de Aratu está 3% mais caro
do que a paridade de importação. Na média nacional, o produto custa 5% a menos do que o
importado. Na gasolina, a defasagem na Bahia é de 8% e, na
média nacional, de 19%.
Considerando essa diferença
entre políticas de preços, o Observatório Social da Petrobras,
estima que a gasolina estaria
19% mais cara no país se todas
as refinarias fossem privadas. O
diesel custaria 12% a mais.
A Petrobras colocou à venda
oito refinarias, mas apenas Mataripe está sendo operada por uma
empresa privada. A Refinaria de
Manaus ainda não teve a operação transferida ao novo comprador, a Atem. As outras unidades

não receberam propostas.
Não há clareza no mercado
sobre como se daria a privatização: venda de ações para reduzir
a fatia do governo, venda da empresa toda ou fatiamento das atividades para evitar um monopólio privado no setor de petróleo.
"Primeiro, tem que saber é
como é que vende, se vende Petrobras inteira ou vende por atividade", diz o professor da PUCRio David Zylbersztajn, primeiro diretor da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ainda no governo
Fernando Henrique Cardoso.
Ele diz que, independente do
modelo, a privatização seria um
"processo longuíssimo" e que a
competição deveria ser fomentada pelos órgãos reguladores.
"A Lei do Petróleo tem 25 anos e
até agora não o fizeram. É uma
omissão dos órgãos de defesa da
concorrência."
"Acredito que a privatização
pode ajudar no preço dos combustíveis, mas não no curto prazo. O grande problema da Petrobras é que é autossuficiente em
petróleo mas não em derivados",
acrescenta Corrêa. "Então teria
que fazer um investimento em
refinaria para não precisar mais
importar o produto acabado."
Arbetman fala em "preços
mais dinâmicos", mas sem garantias de que serão reduzidos,
já que sua composição depende
de fatores não controlados pelos
refinadores, como a cotação do
petróleo e a taxa de câmbio.

ENGANAÇÃO

Procon proíbe Coca-Cola de
vender Del Valle Fresh no DF
O Procon-DF suspendeu a
venda do suco Del Valle no Distrito Federal, após denúncia do
Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), que analisou informações no site do produto, nos rótulos e nos anúncios
publicitários e constatou que a
bebida da linha Del Valle Fresh
não tem a quantidade mínima
de fruta para ser considerada
suco, néctar ou refresco.

"No rótulo, a bebida informa
a presença de 'suco concentrado', mas não traz a quantidade
de suco utilizado na composição, que é de pouco mais de 1%
em todos os sabores", afirma o
Procon-DF, em nota. O órgão
da Secretaria de Justiça e Cidadania diz que as informações
induzem o consumidor ao erro,
demonstrando publicidade enganosa.

A decisão do Procon, válida
desde sexta-feira passada, suspende o fornecimento, a distribuição e a venda dos produtos
Del Valle Fresh, até que os rótulos sejam corrigidos, informando de forma clara e ostensiva as
características, qualidades e
propriedades das bebidas.
Procurada, a Coca-Cola afirma que a ilustração no rótulo da
linha Fresh da marca Del Valle

reflete a matéria-prima presente
na bebida.
"E em razão do seu compromisso de transparência com o
consumidor, disponibiliza no
respectivo rótulo todas as informações referentes à sua composição, incluindo a quantidade de
suco presente no produto, em
estrita observação à legislação
brasileira vigente e normas regulamentadoras dos Órgãos
competentes da categoria", diz a
fabricante.
Segundo a Coca-Cola, os produtos da linha Fresh da marca
Del Valle "não são e nunca foram classificados como suco ou
néctar". A empresa afirma que
seguirá todas as determinações
dos órgãos competentes.

Arnaldo Niskier
Membro da Academia Brasileira de Letras, Doutor
Honoris Causa da Unirio e Professor de História
e Filosofia da Educação

A presença do rádio

M

embro do condomínio dos Diários Associados, Maurício Dinepi é um especialista em
comunicação, área em que transita há muitos
anos. Falou com muita propriedade no Conselho
Técnico da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo, com expressões
bastante oportunas, como esta que selecionamos: “Nunca o homem precisou tanto de informação como nos dias de hoje.”
Discutiu-se o futuro dos veículos como os que
se encontram abrigados nos setores do rádio e da
televisão. Com a conclusão óbvia: “O futuro da
comunicação será baseado na confluência dos
antigos meios com os novos e revolucionários de
hoje.” Apesar de muitos acreditarem que o rádio
é mídia aparentemente obsoleta, existem 1.500
emissoras em nosso país, presentes em todas as
classes sociais, resistindo bravamente a crises
como a da pandemia. Não se acredita que ele tenha vida curta, ao contrário, adotando procedimentos ligados à internet e outras benfeitorias
deverá ter vida longa.
É muito forte o poder da internet e sabe-se que
ela ainda está engatinhando. Espera-se que ajude a vencer a tragédia dos nossos milhões de
analfabetos. É o caso também dos jornais, que
resistem aos que preconizam a proximidade do
seu fim. Dinepi concorda que até mesmo grandes jornais, como O Globo e a Folha de São Paulo, estão perdendo leitores, mas continuarão a
circular por um tempo difícil de prever. O papel
perde força, mas novas mídias surgem no horizonte, como acontece no mundo todo. Essa é a
realidade.
Por gentileza do ministro Ernane Galvêas,
que dirigia a sessão do Conselho Técnico, em
que discursava Maurício Dinepi, pude alinhar
algumas idéias sobre o tema. Concordando
com a tese de que o rádio e o jornal não irão
acabar, lamentei o abandono, por parte do rádio, de belíssimos projetos educativos, como
foi o caso do “Minerva”, em que colaborei na
elaboração das aulas de Organização Social e
Política Brasileira. O papel do rádio, como
aconteceu com a tradicional Rádio Nacional
(PR-E8), pela força comunicativa que representa, ainda pode ser muito aproveitas o, não apenas como mera repassadora de notícias, em que
é imbatível, mas também pela sua força pedagógica. O custo de manutenção é muito baixo –
e isso deve ser considerado, nesses tempos bicudos que vivemos. A presença do rádio, na comunicação brasileira, é uma realidade.

Tels.: (21)

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

3556-3030
96865-1628
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Chuva a qualquer hora.
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20º
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RACHADINHA

Investigação contra Flávio
Bolsonaro volta a estaca zero
ITALO NOGUEIRA/FOLHAPRESS

O

Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro decidiu ontem arquivar
a denúncia contra o senador
Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no caso das "rachadinhas". A medida
foi tomada em razão da anulação das provas que embasaram
a acusação.
A decisão do Órgão Especial
do TJ-RJ, onde o caso tramita,
referendou por unanimidade o
pedido do procurador-geral de
Justiça, Luciano Mattos.
Com a decisão, o Ministério
Público pretende agora reabrir
as investigações a partir do relatório do Coaf que originou o caso, que permanece válido.
Em sua petição, Mattos afirma
que o cancelamento da acusação
não impede a reabertura da investigação do caso, com novo pedido de quebra de sigilo a partir
de dados do relatório do Coaf.
"Não há óbice legal à renovação das investigações, inclusive
no que diz respeito à geração de
novos RIFs, de novo requerimento de afastamento do sigilo
fiscal e bancário dos alvos", afirma petição do procurador-geral
ao TJ-RJ.
Os magistrados menciona-

ram na sessão a possibilidade de
a investigação ser refeita, o que
deve ser alvo de recursos das defesas dos investigados.
"Seu acolhimento não irá impedir ajuizamento de nova denúncia, desde que lastreada de
novas provas", afirmou em seu
voto a desembargadora Maria
Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo, relatora do caso.
"Isso não faz coisa julgada
material, como disse a relatora
no voto. Não impede o MP reiniciar a investigação com novos
elementos de informação e oferecer uma nova denúncia", afirmou o desembargador Marcus
Henrique Pinto Basílio.
O voto de Figueiredo foi
aprovado por unanimidade pelos 24 desembargadores presentes à sessão -um magistrado se
declarou impedido de votar.
A defesa de Flávio, porém,
afirma que pretende discutir a
reabertura das investigações.
"A defesa entende que o caso
está enterrado e caso haja quaisquer desdobramentos, serão tomadas as medidas judiciais cabíveis", afirma a advogada Luciana Pires, que defende o senador, em nota.
O arquivamento é um passo
esperado após a anulação das

provas pela Quinta Turma do
STJ (Superior Tribunal de Justiça). A denúncia apresentada deve ser arquivada para que uma
nova investigação recomece.
O senador foi denunciado em
novembro de 2020 sob acusação
de liderar uma organização criminosa para recolher parte do
salário de seus ex-funcionários
em benefício próprio. A prática,
conhecida como "rachadinha",
consiste na exigência feita a assessores parlamentares de entregarem parte de seus salários
ao detentor do mandato eletivo.
O filho do presidente Jair Bolsonaro responderia por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação
indébita. Os promotores de Justiça apontaram Fabrício Queiroz como operador financeiro
do esquema.
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 Itabaiana que
quebrou os sigilos bancário e
fiscal dos investigados. Em novembro, também invalidou as
provas obtidas a partir de outras
autorizações do magistrado.
Nos dois casos, os ministros
consideraram que Flávio tinha

direito a manter o foro especial
de deputado estadual, no Órgão
Especial, mesmo após se tornar
senador. Desta forma, atos praticados na primeira instância se
tornaram nulos.
As decisões devolveram a
apuração ao seu estágio quase
inicial. Contudo, há documentos importantes juntados no início da apuração que permanecem 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 Flávio ainda era deputado estadual. Neste
período, o foro foi respeitado.
Estão entre eles o relatório do
Coaf que aponta movimentações
financeiras consideradas atípicas
de Queiroz e troca de mensagens
do ex-assessor de Flávio com uma
ex-funcionária do gabinete do senador que indicam a existência de
"funcionários fantasmas".
Essas provas ainda válidas
também permitem a recuperação de parte das evidências contra o senador e que embasaram
a denúncia no caso das "rachadinhas". Outras, porém, não podem ser apreendidas de novo,
como dados de celulares e documentos.

PESQUISA

Empresários do setor de
serviços do Rio estão otimistas
CRISTINA INDIO DO
BRASIL/ABRASIL
Os empresários fluminenses
do setor de serviços mantêm a
confiança na retomada econômica e no crescimento dos negócios nos próximos três meses. É o
que aponta a pesquisa realizada
pelo Instituto Fecomércio de
Pesquisas e Análises (IFec RJ), da
Federação do Comércio do Rio
de Janeiro (Fecomércio), entre os
dias 2 e 6 de maio. De acordo
com a sondagem, 82% dos entrevistados acreditam que a situação melhore ou que melhore
muito. Esse percentual é maior
que o registrado na pesquisa anterior, quando ficou em 79,5%.
O levantamento indicou ainda que apenas 13,3% esperam
que a situação permaneça igual.
Os que estimam que a situação
dos seus negócios piore ou piore
muito chegaram a 4,7%.
Ainda conforme a pesquisa,
31,4% dos entrevistados consideram que o panorama de seus negócios melhorou ou melhorou
muito nos últimos três meses. O

número supera o da última sondagem que ficou em 28,3%. Para
31,6%, a situação piorou ou piorou muito e 37% indicaram que
permaneceu igual.
A demanda insuficiente foi
apontada como o principal fator
que limita os negócios. Ao todo
45,2% dos empresários indicaram essa dificuldade. Na sequência, estão as restrições financeiras para 45% dos entrevistados. O
terceiro limitador dos negócios é
a falta de mão de obra para 13,5%
dos empresários. A falta de espaço e/ou equipamentos é problema para 12,3% dos entrevistados.
DEMANDA
Para 38,5% dos entrevistados
a demanda pelos bens e serviços
de suas empresas diminuiu ou
diminuiu muito nos últimos três
meses. Na perspectiva dos próximos três meses, 66,9% esperam que a procura aumente ou
aumente muito. O que indica
certa estabilidade, uma vez que
na última pesquisa no mês de
abril atingiu 66%.
“Apenas 8,1% acham que a

demanda diminuirá ou diminuirá muito nos próximos três
meses, enquanto 25% dos consultados acham que se estabilizará”, completou o IFec RJ.
EMPREGOS
Sobre os empregos nos últimos três meses, o levantamento
mostrou que 12,8% dos empresários disseram que o quadro de
funcionários diminuiu muito e
19% que diminuiu. Apenas 9,2%
deles revelaram algum tipo de
aumento das contratações nos
três meses passados.
ESTOQUES
O abastecimento dos estoques nos últimos três meses ficou igual ao planejado para
54,1%, mas 39,8% relataram que
ficou abaixo do planejamento
feito. Acima do previsto ocorreu
apenas para 6,1%.
INADIMPLÊNCIA
O índice de empresas que
não ficaram inadimplentes nos
últimos três meses recuou na
comparação com a pesquisa an-

terior. Enquanto em abril, atingiu 51,4%, em maio alcançou
48,9%. As empresas inadimplentes ou muito inadimplentes
são 29,2%. Os cinco principais
gastos das que tiveram dívidas
são os associados a fornecedores (31,1%), aluguel (29%), bancos comerciais e luz (28,3%) e
tributos federais (25,4%).
FECOMÉRCIO RJ
A federação reúne 59 sindicatos patronais, líderes empresariais, especialistas e consultores.
A intenção é incentivar o desenvolvimento dos negócios no setor do comércio de bens, serviços e turismo no estado do Rio
de Janeiro.
No total a entidade representa mais de 321 mil estabelecimentos, que, segundo a Fecomércio, respondem por 2/3 da
atividade econômica do estado
e 68% dos estabelecimentos fluminenses. “Gerando mais de 1,5
milhão de empregos formais,
que equivalem a 60% dos postos
de trabalho com carteira assinada no estado”, completou.

ELEIÇÕES

Felipe Santa Cruz fala em
reorganizar a polícia no RJ
Pré-candidato ao Governo do
Rio de Janeiro, o advogado Felipe Santa Cruz (PSD) defende
uma grande reorganização da
polícia e do sistema de Justiça
para enfrentar o problema da
segurança no estado.
Ele afirma que, se eleito, tem
como compromisso recriar a secretaria estadual de Segurança e
implantar câmeras nos uniformes policiais, medida obrigatória por lei estadual, cujo cumprimento está atrasado.
Santa Cruz foi o primeiro précandidato ao governo fluminense entrevistado em sabatina realizada por Folha de S.Paulo e
UOL, na manhã de ontem.
O advogado fala em criar
uma corregedoria independente para as polícias, uma ouvidoria externa e defende investi-

mentos em tecnologia e treinamento. Argumenta ainda que é
preciso recuperar o legado que
começou a ser construído com a
intervenção federal em 2018,
mas que acabou abandonado.
"A intervenção teve, sim,
pontos positivos. As discussões
técnicas têm que ser recuperadas", diz.
Ex-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil)
nacional e da seccional do Rio
de Janeiro, Santa Cruz diz que
seu currículo mostra que ele é
capaz "de fazer algo mais amplo
do que só tratar das polícias".
Segundo ele, é necessário trabalhar na integração entre as
polícias e o Ministério Público, o
Poder Judiciário e a Secretaria
de Administração Penitenciária.
"Ou seja, organizar a polícia e

todo o sistema de Justiça para
uma maior institucionalidade.
Uma polícia que tenha que agir,
que recupere essas áreas [sob
comando do crime], que tenha
firmeza na sua ação, mas que tenha técnica, procedimento e
cumpra a lei."
Santa Cruz também afirma
que considera equivocada a decisão do STF (Supremo Tribunal
Federal) que restringiu as operações policiais nas favelas do estado para casos excepcionais durante a pandemia da Covid-19.
"É a população dessas comunidades que precisa mais da
proteção do estado. [Com essa
decisão] aceito que o estado não
pode ingressar nas comunidades, crio uma fronteira como se
a polícia fosse por si só sempre
homicida, e entrego comunida-

des na mão do crime."
Com 3% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha
divulgada em abril, Santa Cruz
diz que ainda acredita em uma
aliança entre o PSD e o PDT, que
tem Rodrigo Neves como précandidato. Os partidos ensaiaram uma aproximação, mas não
conseguiram chegar a um consenso sobre quem ficaria com a
cabeça da chapa.
"Buscamos esse apoio e sigo
acreditando nele. Falo permanentemente com Rodrigo Neves, Eduardo (Paes) conversa
com o Lupi (Carlos Lupi, presidente nacional do PDT). Confio
que a aliança se formará até o
prazo final das convenções."
No campo nacional, Santa
Cruz diz que acha difícil o firmamento de uma terceira via entre
o ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) e o presidente Jair
Bolsonaro (PL).
Ele não quis manifestar apoio
a nenhum candidato à Presidência, dizendo que respeita todos do campo democrático, mas
deixou clara sua rejeição a Bolsonaro.
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Cheio de ‘ódio’, Bolsonaro
faz discurso com palavrões
BRUNO B. SORAGGI/FOLHAPRESS

O

presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou, ontem, a relativizar os
atos de raiz golpista do 7 de Setembro do ano passado, tratandoos como manifestações de liberdade de expressão, e disse que
nunca irá para a cadeia.
"A liberdade é mais importante que a nossa própria vida. Em
mais da metade do meu tempo eu
me viro contra processos. Ainda
falam que eu vou ser preso. Por
Deus que está no céu, eu nunca
serei preso", afirmou o chefe do
Executivo federal, que na sequência emendou: "Não estou dando
recado para ninguém." Bolsonaro
é alvo de inquéritos no STF (Supremo Tribunal Federal).
Em fala de improviso e aos gritos, Bolsonaro se irritou em diferentes momentos, falou uma série
de palavrões e ameaçou mais
uma vez não cumprir decisões do
STF sobre terra indígena e ironizou o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), chamado por ele de "inexpugnável".
O discurso do presidente foi
feito a empresários presentes em
um almoço fechado que marcou
a abertura de uma feira da Apas
(Associação Paulista de Supermercados), no Expo Center Norte, na zona norte da capital paulista. A organização do evento
afirma que que 720 pessoas, incluindo autoridades, participaram da cerimônia. O ministro da
Economia, Paulo Guedes, e o exministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas também discursaram na ocasião.
Em segundo lugar nas pesquisas eleitorais, distante do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), Bolsonaro disse aos empresários não ser ditador e que não
pediria a eles que não o abandone

agora, mas que isso caberia à
consciência de cada um deles.
"Eu não sou fodão, não", disse
aos presentes, antes de afirmar
que poderemos ter "eleições conturbadas".
"Tudo pode acontecer. Podemos ter outra crise. Podemos ter
eleições conturbadas. Imagine
acabarmos as eleições e pairar,
para um lado ou para o outro, a
suspeição de que elas não foram
limpas? Não queremos isso."
"Não sou ditador. Sou uma
pessoa que tem responsabilidade
com o Brasil", afirmou, antes de
dizer, porém, que "só Deus me tira de lá (da Presidência). Não
adianta ficar inventando canetada", afirmou.
O presidente voltou a atacar o
sistema eleitoral brasileiro e criticou o TSE por não aceitar novas
sugestões das Forças Armadas à
Comissão de Transparência nas
Eleições, criada por aquela corte.
Em sua fala, o presidente ironizou Lula, a quem chamava de "nine" (nove, em inglês), e o ex-governador paulista João Doria
(PSDB). "O engravatado lá, o cara
que nunca sentiu cheiro de pobre
na vida", disse sobre o tucano, a
quem apoiou em 2018 na dobradinha BolsoDoria.
O mandatário criticou novamente o fechamento de comércios por governos estaduais durante a pandemia, medidas que
ele chamou de absurdas.
"Eu não tive poder de administrar a pandemia. O Supremo
deu poder para os governadores
e prefeitos. E barbaridades foram feitas."
"Tô me arriscando o tempo
todo por vocês", disse Bolsonaro, que chegou a brincar que é
"imorrível."ll.l
Bolsonaro, militares e integrantes do governo entraram na
mira da apuração sobre uma su-

posta organização criminosa investigada pela Polícia Federal por
ataques às instituições e disseminação de desinformação.
Isso ocorre devido à junção da
apuração sobre a live de 29 de julho de 2021 -em que Bolsonaro
fez seu maior ataque ao sistema
eleitoral brasileiro- com o caso
das milícias digitais, vinculação
ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator das apurações no Supremo.
Como mostrou a Folha de
S.Paulo, a investigação da PF sobre a live aponta que o uso das
instituições públicas para buscar
informações contra as urnas vem
desde 2019 e envolveu, além de
Bolsonaro, o general Luiz Eduardo Ramos e a Abin (Agência Brasileira de Inteligência), atrelada
ao Gabinete de Segurança Institucional chefiado pelo também general Augusto Heleno.
Além de Bolsonaro e dos dois
generais, entram na mira da PF a
partir de agora o ex-diretor-geral
da Abin, Alexandre Ramagem, o
ministro da Justiça, Anderson
Torres, e o coronel do Exército
Eduardo Gomes da Silva, responsável por apresentar as suspeitas
de fraudes na live.
No domingo, em Brasília, Bolsonaro disse que só "imbecil" ou
"psicopata" afirma serem antidemocráticas as manifestações em
apoio a ele realizadas no 7 de Setembro de 2021, com raiz golpista,
e no último 1º de maio.
"Um maluco levanta uma faixa lá: AI-5, existe AI-5? Tem que
ter pena do cara", disse ele, ao
ser questionado sobre ataques
ao Congresso e ao Judiciário registrados em manifestações governistas.
"Só um psicopata ou um imbecil para dizer que os movimentos
de 7 de Setembro e 1º de Maio
atentam contra a democracia.

Quem diz isso é um psicopata ou
imbecil", declarou Bolsonaro.
Nesta segunda, diante de empresários do setor de supermercados, repetiu o discurso, em meio a
tímidos aplausos dos presentes.
No 7 de Setembro, em discursos diante de milhares de apoiadores em Brasília e São Paulo,
Bolsonaro fez ameaças golpistas
contra o STF (Supremo Tribunal
Federal), exortou desobediência
a decisões da Justiça e disse que
só sairá morto da Presidência da
República.
Na Esplanada dos Ministérios, Bolsonaro fez uma ameaça
direta ao presidente do Supremo, ministro Luiz Fux. "Ou o
chefe desse Poder (Fux) enquadra o seu (ministro) ou esse Poder pode sofrer aquilo que nós
não queremos", disse, referindo-se às recentes decisões de
Moraes contra bolsonaristas.
"Nós todos aqui na Praça dos
Três Poderes juramos respeitar a
nossa Constituição. Quem age fora dela se enquadra ou pede para
sair", disse o presidente, em um
caminhão de som no gramado
em frente ao Congresso.
À tarde, na avenida Paulista,
exortou desobediência a decisões
da Justiça.
"Nós devemos sim, porque eu
falo em nome de vocês, determinar que todos os presos políticos
sejam postos em liberdade. Dizer
a vocês, que qualquer decisão do
senhor Alexandre de Moraes, esse
presidente não mais cumprirá. A
paciência do nosso povo já se esgotou", afirmou Bolsonaro.
"(Quero) dizer aos canalhas
que eu nunca serei preso", disse o
presidente, que prosseguiu. "Ou
esse ministro se enquadra ou ele
pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um
homem apenas turve a nossa liberdade."

EPIDEMIA

Dengue dispara no Brasil,
e reagente de testes se esgota
DANIELLE CASTRO/FOLHAPRESS
O número de casos de dengue
disparou no Brasil, e o reagente
usado para fazer o exame que
confirma a doença está esgotado
na rede pública e privada.
Ao todo, em quatro meses, o
Brasil superou os 544 mil casos de
dengue registrados em todo o ano
passado. De janeiro a abril, houve
654,8 mil notificações da doença.
O Ministério da Saúde não
especificou a situação de cada
região, mas confirmou que a reposição nacional só deve ser
restabelecida em junho e que,
no momento, está sem a entrega
de novos kits moleculares para o
diagnóstico da dengue, chikungunya e zika.
De acordo com o Ministério da
Saúde, os insumos para tratamento têm sido enviados.
Segundo o último boletim epidemiológico federal (semana 18,
publicado na última sexta-feira),
as notificações prováveis triplicaram em relação ao mesmo período do ano passado (alta de
146,5%, passando de 307.133 para
757.068 casos).
Os casos notificados à União
pelos municípios e estados subiram 56,7% (de 542.970 para
850.657 pacientes) e os confirmados aumentaram 65,7% (de
254.836 para 422.342 contaminados).
A recomendação do Ministério
da Saúde no momento é que os
casos de dengue sejam "confirmados por critério laboratorial ou
por critério clínico-epidemiológico", segundo resposta da pasta.
Para locais onde não for possível fazer exames laboratoriais, "a
recomendação é seguir os protocolos de diagnóstico por critério
clínico, notificando o caso suspeito com o diagnóstico por critério

clínico-epidemiológico".
A nota diz ainda que na "impossibilidade de realização de
confirmação laboratorial específica ou para casos com resultados
laboratoriais inconclusivos, deve-se considerar a confirmação
por vínculo epidemiológico com
um caso confirmado laboratorialmente".
Devido à gravidade da demanda, o Governo da Bahia iniciou
processo para compra de testes
por conta própria.
Piauí, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina têm orientado as equipes de saúde pública
a priorizar o uso da testagem com
os kits remanescentes em pacientes graves, grávidas e mortes com
suspeita de dengue. Minas Gerais
e São Paulo também estão sem o
reagente.
Em São Paulo, o número de
confirmações de dengue manteve-se estável, mas os óbitos por
dengue subiram de 41 para 77
(aumento de 87,8%). O estado registrou em 2022, até 2 de maio,
107,4 mil casos de dengue contra
104 mil casos no mesmo período
do ano anterior.
A Secretaria de Estado da Saúde paulista disse que "encaminhou ofícios para o órgão federal
para envio de novos testes, mas
não houve sinalização de nova
entrega" e que a "aquisição e distribuição dos testes para detecção
da dengue são de responsabilidade do Ministério da Saúde", cabendo ao governo estadual "apenas redistribui o item".
Ainda segundo o órgão, a falta
do exame não impede o diagnóstico clínico nem o tratamento do
paciente pelos municípios e que a
"suspensão de coleta de sorologia
para os casos não graves já é prevista nas diretrizes para prevenção e controle das arboviroses ur-

banas no estado".
O CVE (Centro de Vigilância
Epidemiológica) do estado põe
em ranking as cidades com casos
acima do esperado para seu histórico sazonal de dengue.
Essa lista é usada para definir
onde a coleta de amostras para
confirmação do diagnóstico por
sorologia será suspensa, mesmo
quando há o reagente disponível.
O ranking não é divulgado, segundo o estado, por ser um quadro de atualizações muito dinâmico -é preciso estar há quatro
semanas consecutivas com alta
de casos acima do esperado, e a
entrada e saída de cidades é
constante.
É o caso Barretos, município
no interior, a 233 km da capital
paulista, que esta semana foi declarado com epidemia de dengue
pelo estado.
Com a alta de de casos suspeitos, os testes deixaram de ser realizados na cidade. O secretário
municipal de saúde da cidade,
Kleber Rosa, disse que agora os
pacientes que procurarem a rede
pública de saúde apresentando
três sintomas ou mais da doença
receberão o tratamento direto.
"Mesmo sem o teste específico
para dengue iremos continuar fazendo os hemogramas para o
controle das plaquetas dos pacientes", afirmou Rosa.
Em Ribeirão Preto, que manteve índices de dengue baixos nos
últimos dois anos, o total de pacientes com sintomas de dengue
também disparou.
No pronto-atendimento do
plano de saúde privado Unimed
Ribeirão, a procura diária por testagem para a doença cresceu sete
vezes em relação ao mesmo período do ano passado e pelo menos desde segunda a rede está
sem reagentes.

Em nota, a rede disse que "o
não-abastecimento dos insumos
laboratoriais específicos para o
teste NS1 é momentâneo", "generalizado em função da alta demanda dos casos de dengue na
região nos últimos dias" e que
houve "atraso na entrega dos fornecedores deste insumo para todos os laboratórios".
Os pacientes com sintomas de
dengue estão sendo submetidos
aos testes capazes de confirmar o
diagnóstico e de orientar os tratamentos, tais como hemograma e
testes de anticorpos, que seriam
"suficientes para orientar a conduta clínica, sendo o exame NS1
de natureza apenas complementar (confirmação diagnóstica)."
Para o médico Amaury Lelis
Dal Fabbro, professor do Departamento de Medicina Social da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da Universidade de São Paulo (USP), ainda que
seja possível o diagnóstico, a falta
de reagentes pode afetar o sistema de vigilância epidemiológica
da dengue.
Segundo ele, exames virológicos e sorológicos de dengue ajudam a lidar com uma sintomatologia "razoavelmente inespecífica", que pode eventualmente ser
confundida com outras viroses. "É
essencial para o sistema de vigilância epidemiológica confirmar
os casos, ou pelo menos um certo
número de casos para ter certeza
do tipo de vírus que está circulando na população", disse Fabbro.
Os dois tipos básicos de exames de sangue específicos são o
sorológico, que identifica os anticorpos contra a dengue e confirma o diagnóstico, e o virológico,
que mostra qual vírus da dengue
infectou o paciente e está circulando naquele momento -é este
que está em falta no país.

O GOLPE

Partidos veem risco de
Bolsonaro tentar golpe
eleitoral, mas se calam
A maioria dos principais
partidos de oposição e independentes afirma que os recentes ataques de Jair Bolsonaro (PL) ao sistema eleitoral
e a ministros das cortes superiores representam um comportamento golpista que precisa ser levado a sério.
A reportagem procurou nos
últimos dias os chefes dos três
Poderes, de tribunais superiores, do Ministério Público Federal e dos principais partidos
políticos, além dos presidenciáveis e entidades representativas do empresariado e da
sociedade civil.
Nenhuma das autoridades
da República quis se manifestar sobre o assunto, entre elas
os presidentes da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco (PSDMG), do Supremo Tribunal
Federal, Luiz Fux, além do
chefe do Ministério Público
Federal, Augusto Aras.
Entre os principais partidos
políticos e os presidenciáveis,
os presidentes do PT, Gleisi
Hoffmann, União Brasil, Luciano Bivar (também presidenciável), PSDB, Bruno
Araújo (que disse preferir o
termo "ameaças ao Estado de
Direito" a "golpe"), do MDB,
Baleia Rossi, do PSB, Carlos Siqueira, e do PDT, Carlos Lupi,
além dos pré-candidatos Simone Tebet (MDB), Luiz Felipe d'Avila (Novo) e Vera Lúcia
(PSTU) classificaram as declarações e ações de Bolsonaro
como um preocupante comportamento golpista.
Esses políticos concordam
que o país deve se preocupar
com a possibilidade de o presidente tentar um golpe eleitoral. Eles se dividem, entretanto, ao serem questionados se
isso representa que as eleições
estejam sob risco. Gleisi, Tebet, d'Ávila e Vera Lúcia dizem
que sim, e os demais, que não.
Já o presidente do PSD, Gilberto Kassab, marcou na enquete elaborada pela reportagem a opção de que as declarações do presidente da República são apenas blefe, em sua
avaliação, mas que mesmo assim o país deve se preocupar
com a possibilidade de Bolsonaro tentar golpe eleitoral.
Somente o presidente do
PSC, Marcondes Gadelha,
marcou a opção de que Bolsonaro faz críticas dentro de sua
liberdade de expressão e assim o tema deve ser tratado.
Os partidos que comandam
o centrão (PP, PL), grupo que
dá sustentação ao governo,
não responderam, assim como outros pré-candidatos à
Presidência.
Além das autoridades e políticos, a reportagem fez os
mesmos questionamentos a
entidades representativas do
empresariado e da sociedade
civil. De 13 entidades, só 2 responderam.
Entre as que silenciaram
estão a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), que representa mais de 1,3 milhão de
profissionais e a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil), que reúne 479 bispos da igreja católica no país e
que afirmou não estar emitindo posicionamento sobre declarações de pré-candidatos
ao Planalto.
Do lado do empresariado,
deixaram de se manifestar
entidades como a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), a CNA
(Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil) e a Febraban (Federação Brasileira
de Bancos).
Bolsonaro tem mantido
desde a campanha de 2018 um
discurso em que, sem nenhuma prova, coloca dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Em várias ocasiões ele deu
a entender que não aceitará
outro resultado que não seja a
sua vitória em outubro.
No último dia 5, por exemplo, afirmou que uma empresa será contratada pelo PL, o

seu partido, para fazer uma
auditoria privada das eleições
deste ano. E sugeriu, em tom
de ameaça, que os resultados
da análise podem complicar o
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) se a empresa constatar
que é "impossível auditar o
processo".
Não é de hoje que o presidente flerta com o golpismo
ou faz declarações contrárias à
democracia. Como governante, ele mantém este tipo de
discurso.
"Alguns acham que eu posso fazer tudo. Se tudo tivesse
que depender de mim, não seria este o regime que nós estaríamos vivendo. E apesar de
tudo eu represento a democracia no Brasil", afirmou em
uma formatura de cadetes no
ano passado.
Em 2020, Bolsonaro participou de manifestações que defendiam a intervenção militar
-o presidente é um entusiasta
da ditadura militar e de seus
torturadores.
No passado, em uma entrevista em 1999 quando ainda
era deputado, Bolsonaro disse
expressamente que, se fosse
presidente, fecharia o Congresso.
À reportagem a pré-candidata Simone Tebet afirma que
a base do discurso golpista de
Bolsonaro está nas fake news
(como de que há o inimigo comunista a ser combatido ou
nos questionamentos infundados à ciência) e que essa é
uma tentativa dele de corroer
as instituições democráticas.
"Ele conseguiu colocar uma
instituição contra as outras e a
sociedade contra as instituições. Ele busca fragilizar o Judiciário, porque é o STF tem o
poder nato de dar a palavra final na análise da legalidade e
constitucionalidade dos atos",
afirma a emedebista.
Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), que lidera as pesquisas,
não respondeu à reportagem,
assim como Ciro Gomes
(PDT), que está em terceiro, e
que em live na semana passada cobrou união entre os presidenciáveis para denunciar
as evidentes indicações de que
há um golpe antidemocrático
em elaboração por Bolsonaro.
Carlos Siqueira, presidente
do PSB, diz concordar que o
Judiciário tem sido um "bastião" de proteção à democracia nesse contexto e diz que
sua maior decepção é com a
atuação da Procuradoria-Geral da República.
Afirma ainda que não vê
chance de os militares embarcarem no discurso golpista enquanto a defesa da democracia for a opinião hegemônica
da sociedade em geral.
"Acho que, no meio militar,
o Bolsonaro deu passos importantes quando destituiu o
ministro da Defesa e trocou os
três comandantes, que eram
explicitamente defensores da
legalidade e do respeito à
Constituição, e colocou três
nomes e um ministro da Defesa aliados incondicionais
seus", diz.
"Não é suficiente para cumprir o intuito dele, mas são
passos importantes, porque,
se um dia a maioria da sociedade apoiá-lo, ele teria os dispositivos militares dispostos a
acompanhá-lo", afirma Siqueira.
O presidente da União Brasil (fusão do PSL e do DEM)
afirmou ter convicção de que é
preciso estar atento e que a situação é preocupante.
"A gente espera que tanto a
sociedade civil, quanto a classe política e o Judiciário estejam muito precavidos e cautelosos para que não haja uma
ruptura. Temos que ter muito
cuidado, é um momento crucial que vive a República brasileira devido à insanidade
que hoje permeia o Planalto",
diz Luciano Bivar, que era
presidente do PSL, partido pelo qual Bolsonaro se elegeu
em 2018.
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Polícia prende Paulo
Cupertino, assassino
do ator Rafael Miguel
O comerciante Paulo Cupertino Matias, que matou o ator
Rafael Miguel e os pais do jovem, Miriam Selma Miguel, 50,
e João Alcisio Miguel, 52, em junho de 2019, na zona sul da capital paulista, foi preso ontem
por policiais do 98º DP. Ele estava escondido em hotel na
mesma região onde cometeu o
crime e foi localizado pelos investigadores da Polícia Civil
após uma denúncia anônima.
Após a prisão, ele foi levado ao DHPP (Departamento
de Homicídios e Proteção à
Pessoa), na região central da
cidade.
Cupertino estava foragido
desde o crime e chegou a mudar de nome para Manoel Machado da Silva para tentar fugir da polícia. Ele passou por
cidades do interior paulista,
como Sorocaba e Campinas,
do Paraná (Jataizinho) e o Mato Grosso (Ponta Porã), onde
trabalhou como cuidador de
gado em uma fazenda.
Em julho de 2020, o homem
passou a compor a lista dos
criminosos mais procurados
pela polícia paulista. A polícia
chegou a divulgar fotos de
possíveis disfarces dele.
No dia 28 de outubro, ele foi
localizado em Eldorado, no
Mato Grosso do Sul, mas conseguiu fugir. Na ocasião, a polícia achou a identidade falsa
usada por ele na região. O documento foi cancelado. A prisão dele chegou a ser anunciada pela Polícia Militar no interior do Paraná, mas foi desmentida logo em seguida pela
Polícia Civil paulista.
A polícia vai divulgar mais
informações em breve.
NAMORADA
A namorada do ator Rafael
Miguel, Isabela Tibcherani,
usou as redes sociais ontem
para agradecer as mensagens
de apoio após a prisão do pai, o
comerciante Paulo Cupertino
Matias, que matou seu namorado e os pais dele, em 2019.
"Fui informada do ocorrido.
Não consigo falar muito a res-

peito agora, mas quero agradecer todas as mensagens de
apoio. É uma mistura muito
grande de sentimentos e agora
preciso de espaço", escreveu
no stories do Instagram.
A família foi morta a tiros
em junho de 2019 enquanto
chegava à casa de Isabela, no
bairro Pedreira, na zona sul da
capital paulista. Cupertino fugiu após o crime e ficou foragido por mais de três anos.
O crime teria sido motivado
por ciúmes –uma prima de Rafael afirmou no enterro que o
homem é "possessivo ao extremo" com a filha.
Em entrevista na época ao
jornalista Reinaldo Gottino, da
Record, a jovem afirmou que o
pai era muito possessivo:
"Meu pai tem um ciúme possessivo, doentio. Ele é misógino, agressor, odeia mulheres e
acha que mulher só serve para
lavar, passar e cozinhar."
QUEM FOI RAFAEL
O nome do ator Rafael Miguel, que fez "Chiquititas",
voltou a ficar em evidência na
tarde de ontem. Isso por causa
da prisão do comerciante Paulo Cupertino Matias, suspeito
de matar o jovem e seus pais
há quase três anos.
Mas quem era Rafael Miguel? O ator tinha 22 anos
quando foi assassinado pelo
pai de sua então namorada. Ele
estava com seus pais, Miriam
Selma Miguel, 50, e João Alcisio
Miguel, 52, que também foram
atingidos e mortos no ataque,
ocorrido em São Paulo.
Rafael Miguel ficou conhecido ao interpretar "Paçoca"
na novela infantil "Chiquititas", exibida pelo SBT entre os
anos de 2013 e 2015. Antes disso, ele já tinha participado das
novelas "Pé na Jaca" (20062007) e "Cama de Gato" (20092010), na Globo.
O jovem foi atingido por sete dos 13 tiros disparados pelo
pai de sua namorada, que não
aceitava o relacionamento dos
dois. Os tiros atingiram a cabeça, o braço esquerdo, o peito e as costas. Seu pai foi atingido por quatro tiros e sua
mãe, por dois.

FRIO

Prefeitura amplia vagas
em abrigos e distribui
cobertores a população
A chegada do frio na capital
paulista fez com que a prefeitura
antecipasse ações voltadas para
a população que vive nas ruas da
cidade. "O inverno ainda não
chegou, mas o frio foi antecipado de forma intensa", disse Carlos Bezerra Júnior, secretário
municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Entre
uma das principais medidas está
a ampliação de vagas em centros
de acolhimento. A cidade conta
com 13 deles e 10 serão usados
para os moradores de rua pernoitarem -os estabelecimentos
são usados durante o dia e podem ser frequentados das 7h às
19h, normalmente.
Agora, a ideia é que os locais
sejam utilizados 24 horas para
proteger contra as noites geladas. Até o fim desta semana, diz
Bezerra Júnior, cinco destes centros de acolhimento serão abertos e a previsão é que ao todo
abriguem 400 pessoas ainda até
o final desta semana. Para as
próximas semanas, a expectativa
é que o número chegue a 2.000.
Entre eles está o Chá do Padre, da Sefras (Associação Franciscana de Solidariedade), que
deve abrigar cem moradores de
rua a partir desta terça-feira (17).
Por ali, colchões serão instalados
na sala que é utilizada para a alimentação. "Estamos experimentando esse formato durante o
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OUTONO: Chuva de manhã e diminuição
Manhã
de nuvens à tarde. Noite não chove.

período de baixas temperaturas.
Vamos entender como as organizações se adaptam, se as pessoas se adaptam, se as estruturas
dão conta", diz ele. Por ora, a utilização de estação de metrô para
abrigar moradores de rua, como
ocorreu no ano passado, está
descartada. "Esta ação não está
sendo levada em consideração e
deve ser pensada apenas em último caso porque, normalmente, no metrô não há banheiros
adequados, espaços como dormitórios que individualizem,
protejam a privacidade das pessoas", explicou o secretário.
Bezerra disse ainda que
existem discussões avançadas
em utilizar prédios que pertencem ao governo do estado de
São Paulo que estão livres e
que não precisam de investimento imediato para acolher a
população de rua.
O secretário calcula também
uma ampliação de funcionários no serviço de acolhimento.
De 100, pulou para 156. Além
disso, para vagas em pontos
mais distantes, haverá transporte para levar as pessoas em
situação de rua.
O prefeito Ricardo Nunes
(MDB) afirmou que dez tendas
serão espalhadas por todas as regiões da cidade "nas localidades
onde vamos ter o maior número
de pessoas em situação de rua".

Colômbia vive intromissão de
Forças Armadas nas eleições
SYLVIA COLOMBO/FOLHAPRESS

O

embate verbal entre
o comandante do
Exército, general
Eduardo Zapateiro, e o candidato de esquerda e líder nas pesquisas Gustavo Petro, 62, vem
mostrando uma pouco usual intromissão das Forças Armadas
nas eleições presidenciais da
Colômbia, cujo primeiro turno
ocorre no próximo dia 29.
A uma crítica de Petro ao
Exército, de que havia corrupção na instituição e que o sistema de promoções era baseado
em "politicagem interna e subornos por parte do narcotráfico", Zapateiro respondeu nas
redes sociais: "Nunca vi nenhum general recebendo dinheiro de modo indevido como
o senhor já foi acusado".
Zapateiro fazia menção a um
vídeo que circulou em 2005 e
que mostrava Petro, à época
congressista, recebendo uma
bolsa com dinheiro. O caso foi à
Justiça, e o hoje candidato foi
absolvido. A Procuradoria da
Colômbia abriu investigação
para avaliar se o militar extrapolou seus limites de atuação
constitucional.
Outro que mostrou o descontentamento de parte das Forças
Armadas com a candidatura do
ex-guerrilheiro do M-19 foi José
Marulanda, presidente da Associação Colombiana de Oficiais
Aposentados. "Sentimos que há
um ressentimento muito claro de
Petro contra militares e policiais,
porque foram eles que combateram e mataram muitos de seus
companheiros de guerrilha."
O M-19 foi uma guerrilha urbana nacionalista que atuou de
1974 a 1990, quando firmou um
acordo de paz com o Estado colombiano. Fruto dos termos
desse pacto, o partido Aliança
Democrática, formado por seus
ex-integrantes, participou da redação da Constituição de 1991,
atualmente em vigor no país.
Vários dos ex-membros da guerrilha seguiram na política, como
o ex-senador Antonio Navarro
Wolff e o próprio Petro, prefeito
de Bogotá entre 2012 e 2015.
Para o coronel aposentado
Carlos Alfonso Velázquez, "entre os militares há os que creem
terem vencido a guerra no campo de batalha", o que não estaria

acontecendo no campo político.
"Eles consideram que, desta vez,
a classe política que sempre governou e que os respaldou está
perdendo, e isso traz insegurança para muitos". Essa sensação
ficou mais explícita quando o
atual presidente, Iván Duque,
diante da polêmica entre Petro e
Zapateiro, foi a público defender o general.
Oficiais da ativa também criticaram Petro, mas sem divulgar
seus nomes, em reportagem da
revista Semana. A publicação
ouviu membros de diferentes
patentes e mostrou que há os
que sentem desconforto com a
possível chegada de um exguerrilheiro ao poder e os que
compreendem que seu lugar na
sociedade não é o de opinar ou
se intrometer no debate político,
como estabelece a Constituição.
A mais recente pesquisa, divulgada na última terça-feira,
mostra Petro na liderança, com
40%, contra 21% do direitista Federico "Fico" Gutiérrez, ex-prefeito de Medellín. Ambos disputariam, assim, um segundo turno,
em 19 de junho. Neste pleito, segundo a sondagem, Petro venceria por 47%, contra 34% de Fico.
Uma possível chegada de Petro ao poder seria uma imensa
transformação no país, acostumado a uma certa rotatividade
de um grupo pequeno de famílias de elite. Nas últimas décadas, a Colômbia pendeu muito
para a direita, e os mais de 60
anos de embates entre guerrilhas de esquerda contra o Exército tornaram as forças políticas
democráticas de esquerda pouco populares entre a sociedade.
Após o acordo entre o Estado
e as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), em
2016, dissidentes da guerrilha seguiram fora da lei, trazendo insegurança, principalmente ao setor
rural, e alimentando a rejeição à
esquerda. O saldo dos enfrentamentos de 1964 a 2016 é de 220
mil mortos. Entre os métodos da
guerrilha estavam extorsão, recrutamento de menores e atentados a alvos militares e civis.
Se Petro chegar ao poder, será a primeira vez que um exguerrilheiro de esquerda comandará o segundo maior Exército da América Latina (depois
do brasileiro), com 228 mil militares e 172 mil policiais.

Os métodos encontrados pela direita para combater as guerrilhas tampouco são populares
hoje em dia, ainda mais quando
tem vindo à tona a verdade sobre o escândalo dos "falsos positivos". Segundo o trabalho da
Justiça Especial da Paz (conhecida como JEP), cada vez mais
oficiais vêm admitindo que os
soldados recebiam metas mensais de guerrilheiros que tinham
de ser assassinados.
Quando as cifras não eram
atingidas, vestiam civis de guerrilheiros, os assassinavam e armavam supostos cenários de
combate, dizendo que as matanças haviam ocorrido em batalhas com guerrilhas como as
Farc ou o ELN (Exército de Libertação Nacional).
A mais recente confissão coletiva ocorreu em Ocaña, na
conflagrada região de Catatumbo, nos últimos dias 26 e 27 de
abril, quando, num tribunal da
JEP, dez militares contaram em
detalhes, e diante das famílias
das vítimas, como assassinaram
120 pessoas que não tinham relação com nenhuma guerrilha.
Segundo o acordo de paz, a
JEP não oferece penas de prisão,
mas condenações em forma de
reparação, que podem ser trabalhos comunitários ou pedidos
de perdão coletivo.
O caso envolve ainda o expresidente Álvaro Uribe (20022010), apontado como autor intelectual dos "falsos positivos".
Ao todo, estão documentadas
6.402 vítimas, e o procedimento
não deixou de ser usado, num
país hoje governado por um
apadrinhado de Uribe, Iván Duque. O atual presidente é acusado pela oposição de ter autorizado um ataque do Exército a um
vilarejo em Putumayo onde supostamente se encontravam
grupos criminosos (as Bacrim,
mistura de ex-guerrilheiros e
criminosos comuns).
A ação causou a morte de 11
civis, entre os quais um menor
de idade. Houve pressão pela
demissão do ministro de Defesa,
Diego Molano, e, ante a negativa
de Duque de tirá-lo, a oposição
pediu à Procuradoria a abertura
de uma investigação e mandou
uma carta à ONU sobre o prosseguimento dos "falsos positivos".
O setor à direita da política,
que respalda os militares, repre-

sentado pelos ex-presidentes
Uribe e Andrés Pastrana, afirma
que a JEP está tomando um tom
revanchista e que o tribunal deveria servir apenas para julgar os
guerrilheiros, sendo os eventuais abusos dos militares destinados a tribunais militares.
Essa hipótese ficou de fora do
pacto, que desde 2016 está em vigor e não pode ser mudado apenas pela vontade de um presidente, porque foi integrado à
Constituição. Duque tentou mudar o funcionamento da JEP, para
tirar o foco dos militares, mas não
conseguiu apoio no Congresso e
na Justiça para ir adiante.
O desconforto das Forças Armadas com a candidatura de
Petro, que defende uma aplicação intensa de todos os pontos
do acordo de paz, que andaram
em câmara lenta com Duque, foi
expressa também por meio da
renúncia do major Carlos Guillermo Ospina Galvis da Comissão da Verdade.
O órgão, que também foi criado em razão do pacto de paz de
2016, tem como objetivo criar
um documento amplo que esclareça a maior quantidade possível
de abusos cometidos tanto por
parte das guerrilhas e das organizações paramilitares como por
parte do Exército. Seu estatuto
estabelece que deve ser formado
por membros de diversos setores
da sociedade que participaram
de alguma forma do conflito e
pelas vítimas. Ospina era o representante das Forças Armadas.
Ele abandonou o posto na última semana, oito semanas antes do término da redação do documento, fazendo críticas ao
modo de funcionamento e às
conclusões a que o relatório estava chegando. "Não estou de
acordo com os capítulos apresentados, não estou de acordo
que militares, empresários e o
Estado estejam sendo apresentados mais como vilões do que a
própria guerrilha. Meus comentários e observações sobre isso
não foram levados em conta. Então não tinha outra opção e saí."
Afirmou, ainda, que a Comissão da Verdade estava sendo alvo de ingerência política da esquerda, "levando a narrativa para a ideia de que a origem do
conflito teve vários fatores e culpados, não que foi a guerrilha
que começou com a violência."

LEGISLATIVO

Hizbullah perde espaço em eleição
no Líbano, mostra apuração parcial
DIOGO BERCITO/FOLHAPRESS
Os resultados preliminares
das eleições legislativas libanesas indicam uma mudança significativa no país. A facção radical Hizbullah e seus aliados,
apoiados pelo Irã, perderam a
maioria dos assentos no Parlamento, dando lugar a grupos de
oposição e a novas lideranças.
Ao que tudo sugere, a diáspora -incluindo a radicada no
Brasil- teve algum peso no pleito de domingo passado. Os números finais ainda não foram
divulgados, mas analistas dão
como impossível que o Hizbullah e seus parceiros conquistem mais de 64 dos 128 assentos. Em 2018, eles abocanharam 71 cadeiras.
Uma das derrotas mais significativas foi a de Talal Arslan,
um aliado da facção e figura
tradicional na política libanesa.
Ele perdeu para o novato Mark
Daou no distrito em que concorreu, no Monte Líbano.
Houve outros casos de políticos consolidados sendo derrotados por novas faces ao redor
do país.
Uma outra importante derrota foi a do Movimento Patrió-

tico Livre, aliado do Hizbullah
que deve perder diversos assentos. Assim, as Forças Libanesas devem se tornar a principal força cristã no Parlamento.
A derrota do Hizbullah e de
seus aliados, se confirmada, será uma derrota também do Irã e
pode frear a sua crescente influência no país. Em seu lugar,
quem pode se beneficiar é a sua
inimiga Arábia Saudita.
O quanto o Líbano vai mudar, porém, depende das negociações que começam agora,
nas sombras. O país tem um
sistema eleitoral sectário, em
que cadeiras são distribuídas
de acordo com a fé -metade para cristãos e metade para muçulmanos. Como nenhum grupo deve ter a maioria dos assentos no Parlamento, as discussões entre os diversos partidos
podem se alongar, adiando as
reformas políticas e econômicas necessárias para salvar o
país de uma das piores crises de
sua história recente.
As eleições de domingo foram as primeiras desde o colapso da economia libanesa, em
que a moeda local perdeu mais
de 90% de seu valor. Três quartos da população vivem hoje

em situação de pobreza. Esse
foi também o primeiro pleito
desde a explosão que, em 2020,
devastou a região portuária de
Beirute e deixou ao menos 218
mortos, além de bilhões de dólares de prejuízo.
Foi, ainda, a primeira votação desde os grandes protestos
populares dos últimos anos.
Havia, dessa maneira, uma
grande expectativa quanto ao
comparecimento dos eleitores
às urnas. De certa maneira, os
resultados decepcionaram.
Mesmo depois de uma intensa
campanha, a participação foi
mais baixa do que no pleito anterior. O comparecimento foi
de 41%, contra os 47% de 2018,
excluindo a diáspora.
Essas porcentagens indicam
a estafa da população, em um
país que ainda não se recuperou da guerra civil travada de
1975 a 1990. Há claro desgosto
com uma classe política que
continua a se perpetuar, aproveitando-se da corrupção que
debilita a política e a economia
do país.
Uma das surpresas foi o crescimento do voto no exterior,
realizado uma semana antes,
ainda que as porcentagens não

tenham sido tão diferentes assim. Quase 60% dos eleitores
registrados fora do país votaram agora, contra 56% em 2018.
Mas os números absolutos
mostram uma guinada significativa.
Foram quase 130 mil votos
na diáspora neste ano, contra 46
mil há quatro anos. Muito mais
gente havia se registrado para
votar, ainda que não tenha
comparecido. A participação
dos libaneses no Brasil também
cresceu. De acordo com dados
da embaixada, foram 1.414 eleitores em São Paulo, Rio, Brasília
e Foz do Iguaçu. Em 2018, apenas 287 tinham votado no pleito. Os números ainda são baixos, considerando o fato de que
o Brasil provavelmente abriga a
maior comunidade histórica de
libaneses no mundo.
Como a maior parte chegou
na virada do século 19 para o
20, fugindo do Império Otomano e do Mandato Francês, eles
já não têm cidadania libanesa e
não mantêm laços tão fortes
com a terra dos antepassados.
Tem havido uma onda recente,
porém, para que obtenham cidadania libanesa e se aproximem do país.

