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ELEIÇÕES

TSE e Telegram fazem parceria contra fake news
O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e o Telegram assi-

naram na segunda-feira passada uma parceria para en-
frentar a desinformação durante as eleições deste ano. A
medida ocorre após a plataforma ter entrado na mira do
Judiciário brasileiro e assumido compromissos contra

as fake news. O Telegram abriga comunidades com mi-
lhares de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).
Segundo o memorando, o Telegram irá criar um canal
oficial do TSE dentro da plataforma para divulgar infor-
mações sobre as eleições. "O TSE é o primeiro órgão

eleitoral no mundo a assinar um acordo com a platafor-
ma que envolve cooperação e ações concretas", disse a
corte eleitoral, em nota. O aplicativo ainda deve prestar
suporte técnico para o TSE operar robô que responde a
dúvidas sobre as eleições. PÁGINA 5

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou ontem um
projeto de lei que abate do Imposto de Renda da Pessoa Física os gastos
com medicamentos de alto custo e para uso contínuo. A proposta foi
aprovada pelos membros da comissão por 11 votos a favor e dois con-
trários. Como a votação era em caráter terminativo, ela só precisará ser

analisada em plenário se houver requerimento com essa solicitação.
Do contrário, segue direto para a tramitação na Câmara dos Deputa-
dos. O projeto de autoria do senador Álvaro Dias (Podemos-PR) prevê a
dedução no Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas para medica-
mentos de uso contínuo e fora do ambiente hospitalar. PÁGINA 2

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) decidiu cassar o
ex-deputado Arthur do Val (União Brasil) (foto). A decisão foi to-
mada em votação em plenário ontem à tarde. Com isso, o paulista-
no perde os seus direitos políticos e fica inelegível por oito anos. A
maioria dos deputados votou a favor da cassação proposta pelo
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Alesp. O colegiado
abriu processo disciplinar contra Arthur por conta dos áudios nos
quais ele diz, entre outras coisas, que as mulheres ucranianas "são
fáceis porque são pobres". "Esse é um momento triste na Assem-
bleia, porque independente do mandatário que está sendo julgado,
é sim, um momento que temos que refletir sobre a democracia",
discursou, antes da votação, o advogado de Arthur, Pedro Bueno.
"Por mais abjetas e repugnantes que sejam as falas, a manifestação
de pensamento, no nosso entender, não é suficientemente grave
para a cassação do mandato de um parlamentar." "Que se saibam
por aí que machismo pode fazer vocês perderem o mandato. Faço
muito orgulho de fazer parte dessa história!", discursou a deputada
Isa Penna antes da votação. PÁGINA 6

Fachin: risco
de regressão
já se infiltrou
no Brasil 

TSE

SÃO PAULO

O presidente do TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral), Edson
Fachin (foto), disse ontem que
ataques às instituições durante
as eleições devem servir de aler-
ta e que o risco de "regressão" já
se infiltrou no Brasil. Fachin ci-
tou como exemplos a invasão do
Capitólio, em Washington, por
apoiadores de Donald Trump,
ex-presidente dos Estados Uni-
dos, além de "reiterados ata-
ques" a autoridades eleitorais
no México e no Peru. "São
exemplos do cenário externo de
agressões às instituições demo-
cráticas, que não nos pode ser
alheio", disse o presidente da
corte eleitoral, que também é
ministro do STF (Supremo Tri-
bunal Federal). "(O ataque) aler-
ta para a possibilidade de re-
gressão a que estamos sujeitos e
que, infelizmente, pode infiltrar-
se no nosso ambiente nacional,
o que, a rigor, infelizmente já
ocorreu", afirmou. As declara-
ções foram feitas na abertura da
palestra "Democracia e eleições
na América Latina e os desafios
das autoridades eleitorais", na
sede do TSE. O principal orador
do evento foi o diretor para a
América Latina e Caribe do Idea
Internacional (Instituto Interna-
cional para Democracia e Assis-
tência Eleitoral), professor Da-
niel Zovatto. A manifestação de
Fachin foi feita no momento em
que o presidente Jair Bolsonaro
(PL) amplia insinuações golpis-
tas e ataques às urnas e uma se-
mana após o TSE negar suges-
tões das Forças Armadas ao pro-
cesso eleitoral. 

SENADO

Comissão aprova dedução no
IR para gastos com remédios 

ADRIANO VIZONI/FOLHAPRESS

CARLOS MOURA/STF

O presidente dos EUA, Joe Biden, fez um pedido de união para
combater a supremacia branca ontem em Buffalo, NY, e chamou es-
sa ideologia de veneno. Há três dias, um atirador, motivado por
ideias racistas, matou 10 pessoas em um supermercado da cidade. O
líder americano voltou a classificar o caso de terrorismo doméstico.
"O ódio não vai prevalecer. A supremacia branca não dará a palavra
final. Foi um ataque racista, transmitido ao vivo para o mundo. O que

aconteceu aqui foi terrorismo, terrorismo doméstico", disse. A supre-
macia branca é um veneno, correndo pelo nosso corpo político, que
tem crescido na frente dos nossos olhos", discursou Biden. "Temos
que dizer claramente que a ideologia da supremacia branca não tem
lugar na América. É a hora de pessoas de todas as raças, de todas as
origens, tomarem a voz como a maioria da América e rejeitarem a su-
premacia branca. PÁGINA 6

EUA

Biden anuncia ataque a supremacia branca

Assembleia
cassa Arthur 
do Val, que 
fica inelegível
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Economia

Dólar recua 2,2% e vai
a R$ 4,94 com bom
humor nos mercados 
LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

Em um dia de maior otimis-
mo por parte dos investidores
globais com a possibilidade de
alívio nas restrições de com-
bate à Covid-19 na China, o
dólar registrou forte queda on-
tem frente ao real, enquanto a
Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa) manteve a toada
positiva dos últimos dias.

O dólar comercial marcou a
quarta desvalorização seguida
ante a divisa brasileira, de
2,19%, cotado a R$ 4,941 para
venda, na maior baixa percen-
tual desde agosto de 2021. Com
a queda, a moeda americana
recuou ao menor patamar des-
de o pregão de 4 de maio, quan-
do estava cotada a R$ 4,903.

O bom humor que marcou
a sessão fez o dólar perder for-
ça em escala global -o índice
DXY, que mede a força do dó-
lar contra uma cesta de moe-
das, recuava 0,85% por volta
das 18h30.

Na Bovespa, a tendência de

alta verificada nas últimas
quatro sessões prosseguiu
nesta terça, acompanhando as
altas expressivas dos pares
globais.

O índice amplo de ações
Ibovespa encerrou o dia em
alta de 0,51%, negociado aos
108.789 pontos, com destaque
na sessão para papéis relacio-
nados à dinâmica da econo-
mia local.

Os papéis da empresa de
educação Cogna avançaram
5,86%, enquanto os papéis da
EcoRodovias tiveram valoriza-
ção de 5,10%, e os da Dexco,
ex-Duratex, subiram 2,86%.

Já as ações do Magazine
Luiza recuaram 11,46%, após a
varejista ter reportado prejuí-
zo de R$ 99 milhões no primei-
ro trimestre.

No setor elétrico, os papéis
da Eletrobras registraram va-
lorização de 3%, após a estatal
reportar lucro de R$ 2,7 bi-
lhões no primeiro trimestre,
alta de 70% ante igual período
do ano anterior.

Quarta-feira, 18 de maio de 2022

SENADO

Comissão aprova dedução no
IR para gastos com remédios 
RENATO MACHADO/FOLHAPRESS

A
Comissão de Assun-
tos Econômicos do
Senado aprovou on-

tem um projeto de lei que abate
do Imposto de Renda da Pessoa
Física os gastos com medica-
mentos de alto custo e para uso
contínuo.

A proposta foi aprovada pelos
membros da comissão por 11
votos a favor e dois contrários.
Como a votação era em caráter
terminativo, ela só precisará ser
analisada em plenário se houver
requerimento com essa solicita-
ção. Do contrário, segue direto
para a tramitação na Câmara
dos Deputados.

O projeto de autoria do sena-
dor Álvaro Dias (Podemos-PR)
prevê a dedução no Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físi-
cas para medicamentos de uso

contínuo e fora do ambiente
hospitalar.

Atualmente, é possível dedu-
zir tratamento com assistência
médica, odontológica e hospita-
lar. Em relação a medicamen-
tos, é possível apenas quando
caracterizada como despesa
hospitalar.

"O objetivo do projeto é facili-
tar a vida principalmente dos
idosos, em especial daqueles
que se utilizam de medicamen-
tos de uso contínuo. São doen-
ças graves, como câncer, Alzhei-
mer, Parkinson, entre outras,
que exigem a utilização de me-
dicamentos de uso contínuo. E
são medicamentos caros", afir-
ma o senador.

A proposta original do sena-
dor previa a criação de um pro-
grama de subsídios a medica-
mentos. No entanto, durante a
sua tramitação, constatou-se que

a criação de um programa para
que o governo executasse pode-
ria incorrer em vício de iniciativa.
Por isso, uma proposta alternati-
va foi elaborada, que altera a le-
gislação relativa ao imposto de
renda para incluir as novas pos-
sibilidades de dedução.

O texto também estipulava
que podiam ser abatidos do
Imposto de Renda os medica-
mentos para o tratamento de
câncer, Aids, Alzheimer, dia-
betes, mal de Parkinson, de-
pressão clínica, transtorno bi-
polar, fibromialgia, interferon
Alfa ou Beta e tratamento car-
díaco crônico.

A proposta aprovada pelos
membros da comissão, no en-
tanto, não foi tão específica e re-
tirou a lista de doenças. Deter-
mina mais genericamente que,
"no caso de despesas com medi-
camentos, (a dedução) limita-se

aos medicamentos de uso contí-
nuo e de alto custo, assim defini-
dos em regulamento".

"A extensão da dedução da
base de cálculo do Imposto so-
bre a Renda das Pessoas Físicas
aos valores despendidos pelo
contribuinte com a aquisição de
medicamentos fora do ambien-
te hospitalar é justa e salutar. A
restrição ainda existente é dis-
criminatória em relação aos pa-
cientes crônicos que fazem uso
de medicação contínua e deses-
timula o tratamento domiciliar",
afirma o relatório sobre o proje-
to de lei, do senador Rogério
Carvalho (PT-SE).

O relator ainda incluiu no
texto que o contribuinte deve
provar a aquisição do medica-
mento por meio de nota fiscal
em seu nome e que a compra te-
nha sido realizada mediante
apresentação de receita médica.

MERCADOS

Monitor do PIB aponta crescimento
de 1,5% no primeiro trimestre
AKEMI NITAHARA/ABRASIL 

O Monitor do Produto Inter-
no Bruto (PIB, soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país), divulgado ontem pela
Fundação Getulio Vargas (FGV),
apresentou aumento de 1,5% na
atividade econômica no primei-
ro trimestre de 2022, na compa-
ração com o quarto trimestre de
2021. Na passagem de fevereiro
para março deste ano, o cresci-
mento foi de 1,8%. Na compara-
ção anual, o aumento do PIB fi-
cou em 2,4% no trimestre e em
4,2% no mês.  

A coordenadora da pesquisa,
Juliana Trece, avalia que o au-
mento se deve ao desempenho
positivo dos serviços, que apre-
sentam boa recuperação após o
forte impacto sofrido durante
os piores momentos da pande-

mia de covid-19.
“Dentre as atividades que

compõem o setor, apenas as de
outros serviços e de administra-
ção, educação e saúde pública
ainda não haviam recuperado,
no quarto trimestre de 2021, o
nível de atividade pré-pande-
mia da Covid-19. Com o resulta-
do do primeiro trimestre deste
ano, a atividade de outros servi-
ços ultrapassou o nível pré-pan-
dêmico”.

Ele alerta que o desempenho
do PIB tem sido impulsionado
pela normalização da atividade
econômica ao que era antes da
pandemia, mas que este efeito
está se esgotando e deve impac-
tar na sustentabilidade do cres-
cimento.

De acordo com os dados da
FGV, o consumo das famílias
cresceu 3,4% no primeiro tri-

mestre, na comparação intera-
nual, puxado pelo consumo de
serviços. As principais influên-
cias para o desempenho positi-
vo foram os serviços de aloja-
mento, alimentação e domésti-
cos. Já o consumo de bens du-
ráveis caiu 6,7%, o único com
queda.

A Formação Bruta de Capital
Fixo (FBCF) teve crescimento de
1,5% no primeiro trimestre, em
comparação ao mesmo trimes-
tre de 2021. Desde o quarto tri-
mestre do ano passado, a análi-
se da taxa trimestral móvel apre-
senta queda no componente de
máquinas e equipamentos, en-
cerrando o período com retra-
ção de 4,8%. As quedas conti-
nuam disseminadas entre os
segmentos de automóveis, má-
quinas e equipamentos elétricos
e mecânicos.

COMÉRCIO EXTERIOR
A exportação de bens e servi-

ços subiu 9,6% no primeiro tri-
mestre, em comparação ao mes-
mo período do ano passado,
com destaque para a exportação
de serviços (14,7%), bens inter-
mediários (14,3%) e produtos
agropecuários (29,5%).

Já a importação caiu 1,8%
na mesma análise. Os serviços
e a extrativa mineral tiveram
bom desempenho, mas o re-
sultado negativo foi puxado
pela queda na importação de
produtos agropecuários e in-
dustrializados.

Em valores, a estimativa da
FGV é que o acumulado do PIB
no primeiro trimestre do ano so-
me R$ 2,46 trilhões. A taxa de in-
vestimento no primeiro trimes-
tre foi 18,4%, na série a valores
correntes.

2022

Bolsonaro muda cálculo de frete
para agradar a caminhoneiros
MARIANNA
HOLANDA/FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) editou uma medida provi-
sória ontem com mudança no
cálculo da cobrança no tabela-
mento de frete, em um aceno a
caminhoneiros, que fazem parte
da sua base eleitoral.

A medida trata da revisão ex-
traordinária da Tabela de Frete
do Transporte Rodoviário de Car-
gas, e reduz de 10% para 5% de
oscilação do preço do diesel que
determina a revisão da tabela.

"Com isso, pretende-se dar
sustentabilidade ao setor do
transporte rodoviário de cargas,
e, em especial, do caminhoneiro
autônomo, de modo a propor-
cionar uma remuneração justa e
compatível com os custos da ati-
vidade", diz nota do Palácio do
Planalto.

A legislação já determina que
a Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) faça,
semestralmente, revisão da ta-
bela do frete. E prevê também
que haja revisão extraordinária
sempre que a variação do preço
do diesel no mercado nacional
for superior a 10% em relação ao
preço que consta na planilha de
cálculos.

De acordo com o texto divul-
gado pelo Planalto, o combustí-
vel amplamente utilizado por
caminhoneiros acumula alta de
52% nos últimos 12 meses.

O governo pontua que o pre-
ço do diesel acompanha a cota-
ção internacional do petróleo,
que tem sofrido impactos da
guerra na Ucrânia. "Os desequi-
líbrios que esse conflito tem
ocasionado nas conformações
geopolíticas que determinam a
disponibilidade e os preços do

petróleo, somada à variação
cambial, tem impactado o preço
do óleo diesel no mercado inter-
no, que acumula alta de 52% nos
últimos 12 meses".

A medida provisória é de efei-
to imediato, mas precisa ser
chancelada pelo Congresso no
prazo de seis meses. Caso con-
trário, perde a validade.

Na semana passada, a Petro-
bras anunciou aumento do pre-
ço médio do diesel de 8,87% nas
refinarias. A alta era esperada
pelo mercado, diante da escala-
da das cotações internacionais
nas últimas semanas, mas isso
não impediu a irritação de Bol-
sonaro.

O estatal já está no seu tercei-
ro presidente, desde o início do
governo. O chefe do Executivo
tem criticado publicamente a
política de preços da estatal e
cobra que ela atue com "fim so-

cial".
A apoiadores no cercadinho

do Palácio da Alvorada, na se-
gunda-feira, ele criticou o esta-
tuto da Petrobras e disse que há
mais para acontecer na empre-
sa. Como o jornal Folha de
S.Paulo mostrou, o presidente
José Mauro Coelho entrou na
mira de Bolsonaro.

O governo estuda ainda ou-
tras medidas para tentar conter
o aumento do preço dos com-
bustíveis neste ano eleitoral.

Ainda que considerem não
ter uma "bala de prata" com
efeito imediato, a lista de possi-
bilidades inclui corte no impos-
to de importação do biodiesel e
mudança na composição dos
combustíveis comercializados
na bomba. Algumas podem ser
adotadas pelo próprio Executi-
vo, sem necessidade de aval do
Congresso.

MP

Inflação medida 
pelo IGP-10 recua
para 0,1% em maio 

FGV

VITOR ABDALA/ABRASIL 

O Índice Geral de Preços –
10 (IGP-10), medido pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV),
registrou inflação de 0,1% em
maio deste ano, taxa inferior
aos 2,48% observados em abril.  

Com o resultado, o indica-
dor acumula taxa de inflação
de 12,13% em 12 meses, quase
um terço do registrado em
maio de 2021 (35,91%).

A queda da taxa de abril

para maio foi puxada pelos
três  subíndices que com-
põem o IGP-10. O Índice de
Preços ao Produtor Amplo
(IPA), que mede o atacado,
recuou de 2,81% em abril pa-
ra 0,08% em maio.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC), que mede o va-
rejo, caiu de 1,67% em abril pa-
ra 0,54% em maio. Já o Índice
Nacional de Custo da Constru-
ção (INCC) passou de 1,17%
para 0,74%.

Sindicalistas convocam
atos contra a carestia 
e pela democracia

DOCUMENTO

JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

Nove centrais sindicais se
reuniram ontem para assinar
um novo documento com di-
retrizes conjuntas para o movi-
mento sindical até o fim do
ano. O texto fala em convoca-
ção de atos contra a carestia e a
defesa da democracia.

"O atual governo não tem
capacidade ou interesse em
debelar as causas da crise. O
governo até agora não apre-
sentou nenhuma política con-
sistente de desenvolvimento e
empregos. Ao contrário, im-
plementa gestão voltada ao re-
ceituário de privatizações, cor-
tes orçamentários e aumento
de juros", diz.

Como se não bastasse, não
resolver a crise buscando ca-
minhos que só a aprofundam,
o governo ainda cria proble-
mas de outra ordem, amea-
çando, frequentemente, a es-
tabilidade da democracia e o
retorno do golpismo e da dita-
dura", afirma o texto, assinado
por entidades como CUT, For-
ça Sindical, UGT, CTB (Cen-
tral dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras do Brasil),  CSB
(Central dos Sindicatos Brasi-
leiros) e outras.

O alerta pelos efeitos da
inflação sobre o poder de
compra de alimentos já vinha
dominando a preparação das
pautas das campanhas sala-
riais.

Tels.: (21)

3556-3030
96865-1628



Potencial econômico
da costa do país será
mapeado até 2030

BNDES

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e a Marinha
do Brasil começaram ontem
os trabalhos para a elaboração
do planejamento espacial ma-
rinho (PEM).  

Segundo o banco, o estudo
irá levar o país a conhecer o
potencial econômico da costa
brasileira, região de cerca de
5,7 milhões de quilômetros
quadrados, além de ajudar na
preservação ambiental. O Bra-
sil se comprometeu a implan-
tar o projeto em toda sua costa
até 2030.

O material visa a adequar a
legislação do país aos compro-
missos assumidos em 2017
durante a Conferência Inter-
nacional dos Oceanos. Con-
forme o BNDES, o planeja-
mento garante a segurança ju-
rídica para investidores; a ge-
ração de empregos e de divisas
para a costa do país.

Conforme o acordo de coo-
peração assinado com a Mari-
nha, o banco irá financiar os
estudos na modalidade não
reembolsável. A primeira fase
terá custo de cerca de R$ 5 mi-
lhões. O estudo total, que de-
verá alcançar toda a costa bra-
sileira, tem orçamento previs-
to de R$ 30 milhões.

“O planejamento espacial
marinho é estratégico para o
desenvolvimento nacional,
por ser um instrumento de or-
ganização que levará a uma
harmonização entre o uso
econômico de suas riquezas, a

preservação da vida marinha e
atividades de lazer e prática
esportiva. Além disso, trata-se
de um documento importante
para legitimarmos a soberania
nacional sobre este espaço
que chamamos de Amazônia
Azul, bem como o pleito brasi-
leiro de ampliação de sua pla-
taforma continental”, infor-
mou o presidente do BNDES,
Gustavo Montezano. 

PLANEJAMENTO
O planejamento será com-

posto de dez cadernos com in-
formações nos temas: pesca in-
dustrial, pesca artesanal, agri-
cultura, exploração de petróleo
e gás, mineração, navegação e
portos, segurança e proteção,
turismo, energias renováveis, e
meio ambiente. A estimativa é
que os estudos sejam concluí-
dos em até 36 meses, com a en-
trega dos cadernos temáticos
de dez setores econômicos nos
primeiros 12 meses.

A primeira etapa contará
com estudos da região costeira
de Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná. Conforme
o BNDES, a escolha ocorreu
por se tratar de uma região de
fronteira onde há pleitos de
utilização do espaço para ge-
ração de energia eólica offsho-
re; cinco portos estabelecidos
(Rio Grande, Itajaí, Navegan-
tes, São Francisco do Sul, Pa-
ranaguá); forte atividade pes-
queira; e corredor relevante de
migração de espécies mari-
nhas do Atlântico Sul. 

BALANÇO

Eletrobras anuncia lucro de
R$ 2,7 bilhões no 1o trimestre
VLADIMIR PLATONOW/ABRASIL

A
Eletrobras anunciou
ter obtido lucro líqui-
do de R$ 2,7 bilhões

no primeiro trimestre de 2022. O
resultado, divulgado na segun-
da-feira, é 69% superior ao mes-
mo período de 2021 e foi impac-
tado positivamente pelo au-
mento de 12% da receita bruta, e
também pelo desempenho fi-
nanceiro da companhia, com
destaque para o efeito positivo
da variação cambial.  

Também contou para o re-
sultado positivo a redução em
3,4% do custo de PMSO - que
responde pelos itens pessoal
(P), material (M), serviços de
terceiros (S) e outras despesas
(O). Por outro lado, houve regis-
tro de R$ 1,2 bilhão em provi-
sões para crédito de liquidação
duvidosa, decorrente da ina-
dimplência da distribuidora
Amazonas Energia.

A receita operacional líquida
apresentou crescimento de 12%,
influenciada pelo reajuste de
contratos bilaterais e das recei-

tas de transmissão, aumento das
tarifas fixas de Angra I e II e me-
lhor performance da UTE Can-
diota III. A redução da dívida lí-
quida da companhia em 4,6% é
outro ponto positivo do trimes-
tre, mantendo a relação dívida
líquida/Ebitda recorrente igual
a 1, reforçando o foco da empre-
sa em disciplina financeira e li-
quidez, encerrando o trimestre
com um caixa consolidado de
R$ 15 bilhões.

As provisões para contingên-
cias no período ficaram em R$
671 milhões, sendo R$ 300 mi-
lhões relacionados a emprésti-
mo compulsório. A Eletrobras
concluiu o trimestre com capa-
cidade instalada de 50.491 me-
gawatts (MW), o equivalente a
28% da geração de energia elé-
trica do país, enquanto no seg-
mento de transmissão a compa-
nhia detém cerca de 40% das li-
nhas do Brasil.

PRIVATIZAÇÃO 
O TCU (Tribunal de Contas

da União) deve aprovar, hoje, o
processo de privatização da Ele-

trobras, paralisado há quase um
mês por um pedido de vista do
ministro Vital do Rêgo.

Embora Vital deva apresentar
um voto divergente propondo
mais diligências –o que atrasaria
o processo e poderia eliminar a
chance de a operação ir adiante
neste ano–, ele não deve obter
maioria, segundo pessoas que
participam das discussões nos
gabinetes dos ministros.

Ouvidos pela reportagem sob
anonimato, três ministros afir-
maram que já existe consenso
em torno da proposta relatada
pelo ministro Aroldo Cedraz. A
expectativa do lado do governo
e da empresa também é de
aprovação.

Havia ainda rumores de que
um novo pedido de vista pudes-
se ser feito diante da apresenta-
ção do voto de Vital do Rêgo.

Em síntese, ele vai discordar
sobre a forma como os provisio-
namentos realizados pela com-
panhia reduziram dividendos
pagos à União –preocupação
primordial da análise no TCU,
plenário que tenta evitar perdas

e danos para a União.
Técnicos do tribunal afir-

mam que, de fato, a Eletrobras
ampliou seu provisionamento
(espécie de reserva para quitar
possíveis pendências, como
processos judiciais) de R$ 17 bi-
lhões para R$ 26 bilhões até o
terceiro trimestre do ano passa-
do, o que reduziu o lucro contá-
bil da empresa. Com isso, os di-
videndos dos acionistas sofre-
ram queda.

Vital propõe que esse lucro
seja devolvido caso, após a pri-
vatização, esse "colchão" não
seja gasto, o que seria uma per-
da para a União.

Na privatização, a União quer
reduzir sua participação na em-
presa dos atuais 72% para cerca
de 45%. A expectativa é gerar R$
25 bilhões em outorgas pagas à
vista à União, um depósito par-
celado em cinco anos de R$ 32
bilhões à CDE (Conta de Desen-
volvimento Energético), respon-
sável pelo abatimento das con-
tas de luz, e investimentos na
ampliação de manutenção da
bacia do rio São Francisco.

Nota
SERVIDORES DO TESOURO NACIONAL 
APROVAM GREVE A PARTIR DE 23 DE MAIO

Por reajuste salarial e reestruturação de carreira, os servidores do
Tesouro Nacional decidiram, ontem, entrar em greve por tempo
indeterminado a partir da próxima segunda-feira, dia 23 de maio.
A decisão contou com apoio de 71,5% dos participantes da
assembleia deliberativa, segundo o Unacon Sindical (Sindicato
Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e
Controle). "A greve é um último recurso, mas neste momento
crítico em que o prazo legal para recomposição salarial em ano
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eleitoral se esgota e em que persiste a sinalização do governo de
reajustes discriminando a carreira de Finanças e Controle, os
servidores do Tesouro Nacional aprovaram a intensificação da
mobilização", afirmou Bráulio Cerqueira, presidente do Unacon
Sindical, em nota. "Não abrimos mão de defender a nossa
carreira e nossas instituições", acrescentou. Na última semana,
segundo a entidade que representa a categoria de Finanças e
Controle, 80% dos servidores do Tesouro que ocupam cargos e
funções em comissão solicitaram exoneração coletiva. Antes
disso, a insatisfação da categoria já tinha motivado diversas
paralisações e atos públicos.

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

Tels.: (21) 3556-3030 / 96865-1628
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Lei torna passistas 
de samba Patrimônio
Cultural Imaterial 

SAMBA

O governador Cláudio Cas-
tro sancionou a Lei 9.684/22,
publicada ontem no Diário
Oficial, que declara passistas
de samba como Patrimônio
Cultural Imaterial do Estado
do Rio de Janeiro. Além de
exaltar a ala que traz o samba
no pé e alegria a todos que as-
sistem ao maior espetáculo da
Terra, a iniciativa é mais um
reconhecimento de Cláudio
Castro à importância do Car-
naval para a cultura e a socie-
dade fluminenses.

“O Carnaval não é somente
uma festa. É uma celebração
repleta de significados para a
cultura e a sociedade, além de
movimentar a economia e ser

responsável pela renda de
muitas famílias. E as passistas
fazem parte desse contexto e
também representam o verda-
deiro samba no pé. Por isso,
merecem esse reconhecimen-
to”, declarou Cláudio Castro.

Em janeiro, o governador
declarou, pela Lei 9.588/22, o
casal de mestre-sala e a porta-
bandeira Patrimônio Cultural
de natureza imaterial do Rio
de Janeiro. Em abril, ele san-
cionou outra norma que reco-
nheceu o Sambódromo da
Marquês de Sapucaí Patrimô-
nio Material do Estado, com a
finalidade de preservar a cul-
tura do samba, da música e da
história do carnaval.

CORRUPÇÃO

TJ julga validade de delação
que implica Claudio Castro
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

O
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro julga na próxima segunda-feira a
validade da delação premiada de Bruno Se-

lem, funcionário da Servlog, empresa que mantinha
contratos com órgãos estaduais.

O governador do Rio Claudio Castro (PL) (foto), que é
candidato à reeleição, tenta anular na Justiça a delação.

No acordo firmado, Selem disse que Castro recebeu
propina quando era vereador e depois de assumir o car-
go de vice de Wilson Witzel (PSC), afastado após proces-
so de impeachment aberto pela Assembleia Legislativa
do estado.

O argumento da defesa do governador é que a lei anti-
crime obriga o delator a ter o depoimento em vídeo. No ca-
so de Selem, a gravação foi feita, mas o delator apenas lê o
depoimento escrito.

MEC lança programa 
1a Infância na Escola

EDUCAÇÃO

O Ministério da Educação
lançou ontem um programa
voltado para a educação de
crianças de 0 a 5 anos de idade.
O Primeira Infância na Escola
foca na articulação de diferen-
tes iniciativas e na eficiência na
gestão pública para elevar a
qualidade da Educação Infantil.  

O programa tem ainda entre
os objetivos a formação conti-
nuada de professores, o fortale-
cimento da Base Nacional Co-
mum Curricular e o alcance das
metas do Plano Nacional de
Educação. 

A Secretaria de Educação

Básica fornecerá apoio técnico
e financeiro para avaliar, mo-
nitorar e qualificar as oportu-
nidades de aprendizagem para
municípios e escolas. O secre-
tário Mauro Rabelo disse que
regiões mais vulneráveis vão
ter prioridade. 

Já o ministro da Educação,
Victor Godoy, disse que o plano
não é apenas repasse de recur-
sos. Também foi assinado um
acordo de cooperação técnica
com o Sistema de Tribunais de
Contas para acompanhamento
dos planos de educação de esta-
dos e municípios.

Secretaria divulga mais de 870
vagas de trabalho em três regiões

A captação de vagas realizada
pela Secretaria de Estado de
Trabalho e Renda (Setrab) re-
sultou, nesta semana, na oferta
de 876 vagas para as regiões Me-
tropolitana, Médio Paraíba e
Serrana do estado. Entre os des-
taques do Painel de Vagas estão
40 oportunidades para chefe de
serviço de limpeza na Região
Metropolitana, 120 para opera-
dor de telemarketing ativo na
Região do Médio Paraíba e 30
para ajudante de obras na Re-
gião Serrana. As vagas são ofere-

cidas por meio do Sistema Na-
cional de Emprego (Sine). 

O total de vagas na Região
Metropolitana chega a 569, sen-
do 175 destinadas exclusivamen-
te para pessoas com deficiência
(PCD). Entre as oportunidades
para ampla concorrência, desta-
cam-se ainda 20 para estoquista,
50 para repositor, além de chan-
ces para ajudante de cozinha,
auxiliar de escrituração, marce-
neiro e padeiro. Para PCD, são
oferecidas 12 oportunidades,
com salários de até R$ 7,2 mil,

para nutricionista, entre outras. 
No Médio Paraíba, estão sen-

do oferecidas 170 oportunida-
des para diferentes funções, tais
como auxiliar de cozinha, em-
pregado doméstico, pintor de
automóveis, entre outros. Mora-
dores de Teresópolis, na Região
Serrana, podem concorrer a
uma das 137 vagas disponibili-
zadas. Entre elas, analista de
marketing, cozinheiro, garçom,
além de oportunidades para la-
vador de pratos, pintor, motoris-
ta de caminhão, entre outras.

O Sine realiza uma análise
comparativa do perfil profissio-
nal de cada candidato cadastra-
do com o da vaga disponibiliza-
da pela empresa contratante.
Por isso, é importante que o ci-
dadão mantenha o seu cadastro
atualizado.

Para se inscrever ou atualizar
o cadastro, é necessário ir a uma
unidade do Sistema Nacional de
Emprego levando seus docu-
mentos de identificação civil,
carteira de trabalho, PIS/Pa-
sep/NIT/NIS e CPF.

EMPREGO

OUTONO: Sol com algumas nuvens 
ao amanhecer. Noite com nuvens.

Manhã Tarde Noite
06:20 17:19
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PT acusa Moro de
falsidade sobre novo
endereço em SP 

INVESTIGAÇÃO

MÔNICA
BERGAMO/FOLHAPRESS

O diretório municipal do
PT e o deputado federal Ale-
xandre Padilha (PT-SP) vão
apresentar uma petição ao
Tribunal Regional Eleitoral de
São Paulo (TRE-SP) pedindo a
abertura de um inquérito para
que o ex-juiz Sergio Moro seja
investigado por falsidade
ideológica.

Moro, segundo eles, teria fal-
tado com a verdade ao infor-
mar à Justiça Eleitoral, no dia 30
de março, que morava em um
flat no Itaim Bibi e que, portan-
to, estava apto a transferir seu
domicílio eleitoral, de Curitiba
(PR) para a capital paulista. O
endereço do local aparece no
sistema como sendo o de sua
residência naquela data.

O contrato com a empresa
que administra o flat, no en-
tanto, mostra que, embora o
documento tenha sido assina-
do no dia 28 de março, a "data
de início" do aluguel era o dia
1º de abril. Ou seja, no dia em
que Moro dizia que morava
no local, ele ainda não tinha

sido ocupado.
"O contrato mostra que tu-

do foi feito às pressas, de for-
ma atabalhoada", diz o advo-
gado João Vicente Augusto
Neves, que representa o PT e o
deputado Padilha. "E, o mais
importante: ele fez uma decla-
ração falsa de que já morava
em São Paulo no dia 30. Na
verdade, Moro só poderia en-
trar no flat no dia seguinte",
completa.

O advogado Gustavo Gue-
des, que representa Moro, afir-
ma que, como a data do con-
trato é do dia 28, não há falsi-
dade alguma na declaração.

"Fechado o contrato, aque-
le passou a ser o endereço de
Sergio Moro", diz Guedes. "Ele
tinha acabado de locar o imó-
vel, e só não tinha feito ainda a
ocupação física por questões
burocráticas do prédio."

O advogado tem sustenta-
do ainda que Moro já tinha um
vínculo político com São Pau-
lo, com reuniões e inclusive
equipe na cidade, atendendo a
uma outra condição para soli-
citar a mudança de seu regis-
tro eleitoral.

ENFRENTAMENTO

TSE e Telegram assinam
parceria contra fake news
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

O
TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral) e o Tele-
gram assinaram na se-

gunda-feira passada uma parce-
ria para enfrentar a desinforma-
ção durante as eleições deste ano.

A medida ocorre após a pla-
taforma ter entrado na mira do
Judiciário brasileiro e assumido
compromissos contra as fake
news. O Telegram abriga comu-
nidades com milhares de apoia-
dores do presidente Jair Bolso-
naro (PL).

Segundo o memorando, o
Telegram irá criar um canal ofi-
cial do TSE dentro da platafor-
ma para divulgar informações
sobre as eleições.

"O TSE é o primeiro órgão
eleitoral no mundo a assinar um
acordo com a plataforma que
envolve cooperação e ações
concretas", disse a corte eleito-
ral, em nota.

O aplicativo ainda deve pres-
tar suporte técnico para o TSE

operar robô que responde a dú-
vidas sobre as eleições. Além
disso, desenvolver ferramenta
para marcar conteúdos "desin-
formativos".

"Também será disponibiliza-
do um canal extrajudicial para
que o TSE realize denúncias na
plataforma. Quando houver de-
núncias, o Telegram conduzirá
investigação interna para verifi-
car se os canais indicados viola-
ram os termos de serviço e polí-
ticas da plataforma", disse o tri-
bunal.

Em março, o ministro Ale-
xandre de Moraes, do Supremo
Tribunal Federal, acolheu pedi-
do da Polícia Federal e determi-
nou que as plataformas e prove-
dores de internet bloqueassem
o funcionamento do Telegram
em todo o Brasil.

Para conseguir o desbloqueio,
a empresa assumiu compromis-
sos com o STF, envolvendo mo-
deração e combate à desinfor-
mação e aderiu ao programa de
enfrentamento à desinformação

nas eleições da corte eleitoral.
Dias depois, o Telegram tam-

bém aderiu ao programa de en-
frentamento à desinformação nas
eleições do TSE. Até então a em-
presa vinha ignorando as tentati-
vas de contato da Justiça Eleitoral.

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) criticou parceria recente do
Whatsapp com o TSE. No fim de
abril, Bolsonaro recebeu execu-
tivos da empresa e insistiu, sem
sucesso, que fosse antecipado o
lançamento da nova ferramenta
do aplicativo que permite gru-
pos com milhares de pessoas.

Além de cumprir as determi-
nações do ministro, que envol-
viam a remoção de mensagem
do canal oficial do presidente
Jair Bolsonaro, o Telegram afir-
mou que passaria a realizar um
monitoramento manual dos
cem canais mais populares do
país, diariamente.

Uma das principais comuni-
dades bolsonaristas no Tele-
gram, o Grupo B38 foi desblo-
queado no último dia 12 pela

plataforma após permanecer al-
guns dias suspenso.

Com mais de 67 mil membros
no momento, o grupo foi criado
por militares da reserva do Reci-
fe para apoiar a campanha de
Bolsonaro em 2018.

Como mostrou o podcast Ca-
bo Eleitoral, do jornal Folha de
S.Paulo, o grupo B38 tem repre-
sentantes pelo país, site e reúne
uma militância organizada.

Outras plataformas já haviam
firmado a parceria com o TSE,
incluindo Twitter, TikTok, Face-
book, WhatsApp, Google, Insta-
gram YouTube e Kwai.

Na semana passada, o MPF
(Ministério Público Federal) em
São Paulo cobrou do aplicativo
um balanço sobre os primeiros
resultados da atuação voltada
ao combate à desinformação. Os
representantes do MPF querem
saber sobre eventuais canais,
grupos e postagens removidos;
canais ou grupos suspensos,
além de usuários banidos ou
suspensos.

Casos positivos na rede
privada chegam a 24,1% 
ANA BOTTALLO/FOLHAPRESS

A taxa de exames para Covid
com resultado positivo na pri-
meira quinzena de maio prati-
camente dobrou, segundo le-
vantamento feito pela Abra-
med (Associação Brasileira de
Medicina Diagnóstica),  que
contabiliza as análises realiza-
das nos laboratórios ligados à
entidade.

Na semana do dia 25 de abril
a 1º de maio, a taxa de positivi-
dade, isto é, o índice de exames
com resultado positivo para
Sars-CoV-2 era de 12,9%.

Na semana seguinte, que se
encerrou no dia 8 de maio, su-
biu para 17,1%.

E na de 9 a 15 de maio, a últi-
ma analisada pela associação,
passou para 24,1%. Isso significa
que, a cada quatro testes nos la-
boratórios associados, um é po-
sitivo para o coronavírus.

O aumento, de acordo com
os especialistas, pode indicar
uma nova tendência de subida
de casos no país, embora ain-
da seja muito cedo para falar
em um recrudescimento da
Covid.

A taxa de positividade teve o
seu pico no país no final de ja-

neiro, quando chegou a 60%.
Naquela época, o Brasil estava
vivendo uma onda causada pela
variante Ômicron do coronaví-
rus. No mesmo período foram
registrados recordes de mais de
280 mil casos por dia.

Segundo divulgação da asso-
ciação ontem, houve também
um aumento de testes realiza-
dos na última semana em rela-
ção à semana anterior, de cerca
de 40%. O número exato, porém,
ainda não foi notificado.

Nas duas semanas anterio-
res, o aumento verificado foi de
8,4%, entre as semanas do dia 2
e 8 de maio, e de 26%, na sema-
na dos dias 25 de abril a 1º de
maio, em relação aos sete dias
anteriores.

A Abramed foi fundada em
2010 e reúne alguns dos princi-
pais laboratórios de diagnóstico
no país, com atuação em diver-
sos estados.

Os dados são referentes aos
exames que buscam o vírus ati-
vamente no organismo e, por-
tanto, indicam uma infecção em
curso, e não àqueles que procu-
ram por anticorpos específicos
contra o coronavírus no sangue
e podem indicar uma infecção
passada.

COVID-19

Acidente deixa 11
mortos no Mato Grosso

ÔNIBUS

Um acidente grave ontem
de manhã resultou na morte
de ao menos 11 pessoas no
Mato Grosso. Um ônibus e
uma carreta colidiram lateral-
mente na altura do km 799 da
BR-163, no município de Vera,
informou a PRF (Polícia Rodo-
viária Federal).

O condutor do ônibus teve
um braço amputado, e o mo-
torista da carreta sofreu le-
sões leves.

As vítimas que sobrevive-
ram foram socorridas por am-
bulâncias do Corpo de Bom-
beiros e da concessionária Ro-
ta do Oeste, que administra a
estrada.

Com a batida, diversas par-
tes do veículo de carga foram
arremessadas contra o piso in-
ferior do ônibus da viação Ex-
presso Itamarati, que tinha
dois andares. Fotos registradas
após o acidente mostram o
ônibus completamente des-
truído na parte dianteira. No
piso superior, houve a queda
do teto do veículo.

A carreta tombou e derra-
mou toda a carga de soja que
transportava.

O ônibus havia saído de
Cuiabá com destino a Sinop, a

cerca de 480 km de distância.
As vítimas mais graves fo-

ram socorridas pelo helicópte-
ro Águia 04 da base do Ciopaer
(Centro Integrado de Opera-
ções Aéreas) de Sorriso para
hospitais em Sorriso e Sinop.

Segundo a PRF, a pista no
local está em bom estado de
conservação, bem sinalizada e
o tempo estava bom no mo-
mento do acidente. O local é
sinalizado com faixa contínua
amarela no sentido decres-
cente (Sorriso) e faixa seccio-
nada amarela no sentido cres-
cente (Sinop).

Leandro Valendorf, perito
oficial do estado de Mato Gros-
so, afirmou ao portal G1 que
uma das pistas tinha uma mar-
ca de frenagem produzida pelo
ônibus, o que indica que o co-
letivo invadiu a pista contrária.

Em nota, o governo do es-
tado manifestou "profundo
pesar pelo acidente". "Esta-
mos em oração para que Deus
conforte o coração dos fami-
liares e amigos e dê forças pa-
ra que possam passar por esse
momento tão difícil",  diz o
texto assinado pelo governa-
dor Mauro Mendes (União
Brasil).

Nota
DEPUTADO DISPARA ARMA EM SESSÃO VIRTUAL 
EM MS E FALA EM ALERTA AO COMUNISMO

O deputado estadual João Henrique Catan (PL-MS) causou
polêmica, ontem, ao efetuar vários disparos com uma pistola
durante a votação do projeto de lei que reconhece o risco da
atividade de atirador desportivo no estado de Mato Grosso do
Sul. Enquanto anunciava os argumentos do seu voto, de
maneira remota, o parlamentar se encontrava em um estande
de tiro e afirmou que os disparos eram uma "advertência ao
comunismo". "Esse projeto é um tiro de advertência no
comunismo e na mão leve que assaltou o país. Por isso, uma
salva de tios sim", disse, atirando em uma imagem com uma
foice e martelo, que é símbolo de partidos comunistas e de
esquerda. O projeto de autoria do próprio parlamentar foi
aprovado por 16 votos a 3, e segue para sanção do
governador. O texto garante o reconhecimento, no âmbito
estadual, o risco da atividade de atirador desportivo integrante
de entidades de desporto legalmente constituídas, com a
finalidade de contribuir com os interessados em retirar o porte
de armas de fogo.

PF faz buscas em endereços de
doleiros e clientes de Dario Messer
FABIO SERAPIÃO/FOLHAPRESS

A Polícia Federal cumpriu
ontem de manhã mandados de
busca e apreensão contra dolei-
ros e clientes ligados ao esque-
ma de lavagem de dinheiro de
Dario Messer, conhecido como
o "doleiro dos doleiros".

A operação é um desdobra-
mento da operação Patrón, que
mapeou a rede de apoio respon-
sável por manter Messer foragi-
do da Justiça Federal do Rio de
Janeiro por cerca de um ano. Ele
foi preso em julho de 2019.

Um dos alvos da investigação
é Roland Pascal Gerbauld, apon-
tado como operador financeiro
de Messer. Na Patrón, ele aparece
como um dos responsáveis por
ajudar financeiramente o doleiro
durante sua fuga e, também, co-
mo diretor de empresas no exte-
rior utilizadas para movimenta-
ções financeiras irregulares.

Segundo a PF, o objetivo é

avançar na apuração sobre pes-
soas que mantém ou mantive-
ram "bens e recursos no exterior
não declarados às autoridades
brasileiras competentes, além
de praticar operações suspeitas
de dólar-cabo".

A Patrón, por sua vez, tem
origem na Câmbio, Desligo, de-
flagrada para avançar sobre um
banco de compensação para do-
leiros criado por Messer e ope-
rado pelos doleiros sediados no
Uruguai Vinicius Claret e Cláu-
dio Barboza.

Os dois assinaram um acordo
de colaboração e entregaram os
dois programas utilizados para
registrar transações no valor de
cerca de R$ 5 bilhões entre mais
de 50 doleiros por meio de con-
tas em 52 países e dezenas de
bancos no exterior.

Os documentos e relatos dos
dois embasaram a operação rea-
lizada em maio de 2018.

"Com base no material

apreendido e analisado nessas
investigações, a Polícia Federal
retorna às ruas para deflagrar
mais uma fase desse trabalho,
em busca de elementos que cor-
roborem a prática de lavagem
de dinheiro e evasão de divisas
em paraísos fiscais realizados
por agente financeiro da organi-
zação criminosa", diz a PF.

Gerbauld, segundo a PF, ad-
ministrava uma offshore sedia-
da em Bahamas de nome South-
Place Investment.

A partir de mensagens e tro-
cas de emails, os investigadores
descobriram que a empresa era
utilizada por Gerbauld para efe-
tuar envio de dinheiro para o ex-
terior sem comunicação às au-
toridades.

A PF também mapeou alguns
clientes do doleiro. Entre eles,
estão empresários do Rio de Ja-
neiro e de São Paulo, que tam-
bém foram alvos de busca e
apreensão.

Além das relações com Mes-
ser, Gerbauld é alvo de uma
apuração sobre desvios no Pos-
talis, fundo de pensão dos fun-
cionários do Correios.

Messer foi detido nos Jar-
dins, bairro da capital paulista,
após a PF monitorá-lo em con-
versas com uma amiga em São
Paulo. Ele estava no apartamen-
to de Myra Athayde, portava RG
falso e havia pintado a barba e
os cabelos.

Um dos integrantes do grupo
que ajudou Messer, segundo a
PF, foi o ex-presidente do Para-
guai Horácio Cartes -ele tam-
bém teve um mandado de pri-
são expedido por causa do auxí-
lio financeiro apontado pelos
investigadores.

Após ser preso, o doleiro tam-
bém assinou um acordo de cola-
boração que prevê o cumprimen-
to de 18 anos e 9 meses de pena e
a entrega de uma parte do patri-
mônio estimada em R$ 1 bilhão.

DOLEIRO DOS DOLEIROS

Quarta-feira, 18 de maio de 2022

País
5



Assembleia de SP
cassa Arthur do Val,
que fica inelegível

ALESP

BRUNO B.
SORAGGI/FOLHAPRESS

A Assembleia Legislativa de
São Paulo (Alesp) decidiu cas-
sar o ex-deputado Arthur do
Val (União Brasil). A decisão
foi tomada em votação em
plenário ontem à tarde. Com
isso, o paulistano perde os
seus direitos políticos e fica
inelegível por oito anos.

A maioria dos deputados
votou a favor da cassação pro-
posta pelo Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar da Alesp.
O colegiado abriu processo
disciplinar contra Arthur por
conta dos áudios nos quais ele
diz, entre outras coisas, que as
mulheres ucranianas "são fá-
ceis porque são pobres".

"Esse é um momento triste
na Assembleia, porque inde-
pendente do mandatário que
está sendo julgado, é sim, um
momento que temos que re-
fletir sobre a democracia", dis-
cursou, antes da votação, o ad-
vogado de Arthur, Pedro Bue-
no. "Por mais abjetas e repug-
nantes que sejam as falas, a
manifestação de pensamento,
no nosso entender, não é sufi-
cientemente grave para a cas-
sação do mandato de um par-
lamentar."

"Que se saibam por aí que
machismo pode fazer vocês
perderem o mandato. Faço
muito orgulho de fazer parte
dessa história!", discursou a
deputada Isa Penna antes da
votação.

Hoje é dia de festa! Esse
parlamento não quer parla-
mentar que trata mulheres co-
mo caça", afirmou ela. "É com
muita satisfação que um ma-
chista, um racista, como Art-
hur do Val, vai ser cassado."

"É um dia muito triste para
a Assembleia Legislativa",
disse o seu colega Enio Tatto
(PT).  "O últ imo deputado
que foi cassado aqui foi em
1999, o deputado Hanna Ga-
rib. E o problema dele foi a
máfia dos fiscais quando ele
era vereador."

Arthur do Val, também co-
nhecido como Mamãe Falei,
foi alvo de 21 representações
na comissão de ética do Legis-
lativo paulista por causa da-
quelas falas, que foram envia-
das a um grupo de WhatsApp
durante uma viagem que ele
fez à Ucrânia.

Em março deste ano, Art-
hur e o coordenador do Mo-
vimento Brasil Livre (MBL),
Renan Santos, foram àquele
país para, de acordo com os
dois, ajudar ucranianos em

meio à guerra contra a Rússia
-inclusive com a doação de
dinheiro.

Na viagem, Mamãe Falei
enviou mensagens em for-
mato de áudio para um gru-
po de WhatsApp que, segun-
do ele, reunia amigos do fu-
tebol. As mensagens acaba-
ram vazando.

A defesa de Mamãe Falei
tentou contornar a situação
no conselho de ética, alegan-
do que os áudios não pode-
riam ser usados como prova,
já foram enviados a grupo
privado e foram vazados ili-
citamente; que Arthur estava
de licença do seu mandato
quando enviou as  mensa-
gens; que a comissão de ética
da assembleia não t inha
competência para julgar o
caso, já que os áudios foram
enviados em território fora
do Brasil;

Depois da decisão do cole-
giado, em abril, Mamãe Falei
renunciou ao seu mandato,
em uma estratégia para ten-
tar manter os seus direitos
políticos.

"Sem o mandato, os depu-
tados agora serão obrigados a
discutir apenas os meus direi-
tos políticos e vai ficar claro
que eles querem na verdade é
me tirar das próximas elei-
ções. Estou sendo vítima de
um processo injusto e arbitrá-
rio dentro da Alesp", alegou
ele na ocasião.

A Lei da Ficha Limpa, po-
rém, prevê que ficam inelegí-
veis, pelo resto do mandato e
nos oito anos seguintes, mem-
bros das Assembleias Legisla-
tivas "que renunciarem a seus
mandatos desde o ofereci-
mento de representação ou
petição capaz de autorizar a
abertura de processo por in-
fringência" de dispositivos
constitucionais.

Os áudios geraram uma cri-
se em torno de Mamãe Falei,
do MBL e de figuras ligadas a
eles, como o pré-candidato à
Presidência da República Ser-
gio Moro.

O ex-ministro de Jair Bol-
sonaro se aliou ao MBL para
alavancar a sua candidatura
ao Planalto. Ele apoiava Art-
hur como postulante ao Go-
verno de SP pelo Podemos, o
que serviria de palanque pa-
ra Moro no território paulis-
ta. Mas o também ex-juiz da
Lava Jato abandonou o depu-
tado tão logo as mensagens
de Mamãe Falei vieram a pú-
blico. Moro passou a repu-
diar as falas de seu até então
aliado.

MASSACRE

RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS

O
presidente dos EUA,
Joe Biden, fez um pe-
dido de união para

combater a supremacia branca
ontem em Buffalo, NY, e cha-
mou essa ideologia de veneno.
Há três dias, um atirador, moti-
vado por ideias racistas, matou
10 pessoas em um supermerca-
do da cidade.

O líder americano voltou a
classificar o caso de terrorismo
doméstico. "O ódio não vai pre-
valecer. A supremacia branca
não dará a palavra final. Foi um
ataque racista, transmitido ao
vivo para o mundo. O que acon-
teceu aqui foi terrorismo, terro-
rismo doméstico", disse.

A supremacia branca é um
veneno, correndo pelo nosso
corpo político, que tem crescido
na frente dos nossos olhos", dis-
cursou Biden. "Temos que dizer
claramente que a ideologia da
supremacia branca não tem lu-
gar na América. É a hora de pes-
soas de todas as raças, de todas
as origens, tomarem a voz como
a maioria da América e rejeita-
rem a supremacia branca. Essas
ações que vimos nesses ataques
cheios de ódio representam a vi-
são de uma minoria. Não pode-
mos deixar elas destruírem a al-
ma da América."

"Silêncio é cumplicidade.
Não podemos ficar quietos. Te-
mos de nos recusar a viver em
um país onde pessoas negras in-
do ao mercado podem ser abati-
das por armas de guerra usadas
em um ato racista. Temos de nos
recusar a viver em um país onde
o ódio e as mentiras são usados
para obter o poder. E lucros",
prosseguiu o presidente.

Ao lado da primeira-dama, o
presidente foi ao memorial
montado perto do supermerca-
do onde ocorreu o ataque. De-
pois, conversou com familiares
das vítimas e equipes de resgate
e, no começo da tarde, fez um

discurso, no qual falou sobre a
história das vítimas.

No sábado passado, Payton
Gendron, de 18 anos, abriu fogo
contra frequentadores de um su-
permercado no estado de Nova
York, deixando, além dos mor-
tos, três feridos. O atirador, que
transmitiu o atentado ao vivo pe-
la internet, publicou um mani-
festo para justificar o ataque, no
qual cita teorias racistas, como a
de que os negros estariam to-
mando o lugar dos brancos na
sociedade. Das 13 pessoas atin-
gidas, 11 eram negras, e duas,
brancas. Gendron é branco.

Antes do ataque, o atirador
postou um manifesto em uma
rede social em que defendia
ideias racistas, como a de que os
negros estariam tomando o lu-
gar dos brancos nos EUA, em
uma teoria conspiratória cha-
mada de "grande substituição".

A ideia de que os brancos estão
sob ameaça frente ao aumento da
população de negros, latinos e
imigrantes é repetida, de modo
direto ou indireto, por alguns po-
líticos republicanos e apresenta-
dores da Fox News, especialmen-
te Tucker Carlson, um dos princi-
pais âncoras da emissora.

Além de pedir união contra o
ódio, Biden usou o discurso pa-
ra lembrar a história de vida das
vítimas e oferecer condolências.
Ele falou pouco sobre medidas
práticas. "Podemos manter ar-
mas de assalto fora das nossas
ruas. Fizemos isso antes. Passa-
mos uma lei sobre crime e a vio-
lência caiu. Tiroteios diminuí-
ram", afirmou. Também defen-
deu medidas para conter o uso
da internet para recrutar terro-
ristas e estimular novos ataques
de ódio, mas não detalhou ações
para isso.

Uma medida defendida para
reduzir o risco de ataques é am-
pliar a checagem de anteceden-
tes, evitando que pessoas com
histórico de violência ou pro-
blemas mentais comprem uma
arma. Projeto de lei federal so-
bre o tema foi aprovado em
2021 na Câmara, mas está para-
do no Senado.

O direito ao porte de armas é
garantido pela 2ª Emenda da
Constituição, e algumas leis fe-
derais também regulam a ques-
tão. Mudanças são difíceis por-
que os republicanos, com poder
no Senado para barrar propos-
tas que alterem a Carta dos EUA,

colocam as armas como símbo-
lo de liberdade a ser defendido.

Em abril deste ano, a Casa
Branca anunciou medidas con-
tra as "ghost guns", as armas
fantasmas, sem registro, que po-
dem ser montadas em kits com
peças separadas. O Departa-
mento de Justiça passou a consi-
derá-los armas de fogo e a exigir
checagem de antecedentes na
hora da compra.

Apesar de o governo ameri-
cano ter dado grande atenção ao
terrorismo internacional depois
dos ataques de 11 de setembro
de 2001, as estatísticas mostram
que houve muito mais ações
violentas realizadas por ativistas
americanos na última década.

Um levantamento feito pela
entidade ADL (Liga Anti-Difa-
mação) apontou 450 assassina-
tos cometidos com motivação li-
gada ao extremismo político no
país de 2012 a 2021. Destas, 75%
tinham relação com ideias radi-
cais de direita, como o suprema-
cismo branco (presente em 55%
dos casos). Ataques ligados a vi-
sões radicais do islamismo re-
presentaram 20% dos casos, e
4% foram relacionados ao extre-
mismo de esquerda.

Coronel
aposentado
diz que Rússia
está isolada

O analista militar Mikhail
Khodaryonok driblou a censu-
ra da TV estatal russa e criticou
a situação da guerra na Ucrâ-
nia. Ele diz que a Rússia está
quase totalmente isolada, en-
quanto a Ucrânia pode mobili-
zar um milhão de soldados,
além de ter o apoio de países
do Ocidente. Khodaryonok é
um coronel aposentado e par-
ticipou do programa 60 Minu-
tos no Rossiva-1, apresentado
por Olga Skabeyeva, uma das
principais jornalistas pró-
Kremlin da televisão.

"Você não deve receber as
informações como tranquili-
zantes", afirmou Mikhail Kho-
daryonok. "A situação, franca-
mente falando, vai piorar para
nós." Durante a fala, o militar
aposentado foi interrompido
diversas vezes pela apresenta-
dora. Na TV estatal, o coronel
diz que a Rússia precisa enca-
rar a realidade.

"O principal em nossa área
é ter um senso de realismo po-
lítico-militar: se você for além
disso, a realidade da história o
atingirá com tanta força que
você não saberá o que o atin-
giu", afirmou. "Não aponte fo-
guetes na direção da Finlân-
dia, pelo amor de Deus. Isso só
parece muito engraçado."

A principal deficiência de
nossa posição político-militar
é que estamos em plena soli-
dão geopolítica. E, embora não
queiramos admitir, pratica-
mente o mundo inteiro está
contra nós. Precisamos sair
dessa situação. Analista militar
Mikhail Khodaryonok.

GUERRA

Ingrid Betancourt volta a
concorrer à Presidência 

Duas décadas após ser se-
questrada pelas Farc (Forças Ar-
madas Revolucionárias da Co-
lômbia), a política Ingrid Betan-
court, 60, volta a aspirar à Presi-
dência.

Em entrevista à Marie Claire,
Betancourt contou que pleiteia
ao cargo, na eleição marcada
para o dia 29 de maio, contra a
vontade da família.

Em 2002, sua candidatura
presidencial foi abruptamente
truncada por um sequestro
que durou seis anos, transfor-
mando-a na refém da guerrilha
colombiana mais conhecida
em nível internacional. Ela se
estabeleceu no exterior após
seu resgate em uma operação
militar.

"Foi um processo longo, não
concordaram no começo, não
queriam de forma alguma. Sen-
tiam que eu correria risco de no-
vo. Tinham medo pela minha vi-
da", relatou a política, mãe de
dois filhos e avó de três. Ela diz
que o amor à Colômbia é o que a
faz encarar as eleições de novo.

A candidata propõe um man-
dato que combata a corrupção.
"Esse, para mim, é como um
marco conceitual. E uma vez
que temos isso, podemos atuar
em acabar com as desigualda-
des, de classe e gênero, com as
injustiças, mas também com a
constante insegurança em que
se vive aqui", diz.

O combate à corrupção foi
precisamente um aspecto que
deu notoriedade a Betancourt
no fim do século 20, quando
criticou severamente figuras de
destaque e rompeu com seu
Partido Liberal, para fundar a

primeira legenda ambientalista
da Colômbia, o Partido Verde
Oxigênio, tema que ainda vê
como uma das prioridades.
"Tão importante quanto lutar
contra a corrupção é fortalecer
a política de proteção ao meio
ambiente."

Ela se apresenta como uma
alternativa entre a esquerda,
que lidera as pesquisas, e a di-
reita no poder. Se eleita, se tor-
nará a primeira mulher a presi-
dir a Colômbia, o que, para ela,
"seria uma maneira de equili-
brar os fardos" no país.

"Chegamos a duzentos anos
com apenas homens liderando
o país, liderando a guerra, os
confrontos e a polarização. A
visão das mulheres nos daria a
outra metade do que os colom-
bianos são. Teríamos uma visão
com diferentes prioridades so-
ciais, e prioridades que não nos
coloquem em confronto, que
não nos levam à guerra, e nos
permitam construir com soli-
dariedade e amor. Uma revolu-
ção de mulheres implica tam-
bém em acabar com a corrup-
ção que tomou a economia",
afirma.

Ingrid também relata casos
de machismo, dizendo que o
tratamento dado a candidatas é
repleto de ataques pessoais, al-
go que, segundo ela, não acon-
tece com homens.

"Faço parte de uma coalizão
cuja lógica é nos unir contra a
corrupção. Essa coalizão conta
com candidatos à presidência.
Um dos candidatos foi denun-
ciado justamente por corrup-
ção. Então, saí da coalizão di-
zendo 'não mais' porque esta é

uma violação. Me colocaram
como responsável por dividir
(o grupo), disseram que sou
louca, que me comporto como
uma bruxa. E então passei a
receber esse tipo de ataque em
que a mulher é infantilizada,
se torna a princesa ou a bruxa
e é atacada por expressar as
suas  emoções.  Não há uma
preocupação em respeitar ou
me valorizar pela minha coe-
rência ideológica. A preocupa-
ção está em me depreciar, di-
minuir e subjugar", afirma na
entrevista.

A política diz ainda ser a favor
da descriminalização das drogas
para atacar o narcotráfico.

Sobre a decisão da Justiça do
país de descriminalizar o aborto
até a 24ª semana de gestação,
ela diz ser contra, e, caso eleita,
promete fazer o possível "para
que não tenham que ir a esse ex-
tremo".

"Sou católica, e contra o abor-
to, mas acredito que as mulheres
devem tomar suas decisões com
base em suas crenças, experiên-
cia, maturidade e condições.
Quarenta por cento dos lares na
Colômbia são chefiados por mu-
lheres, mulheres que decidiram
ter seus filhos apesar do desapa-
recimento de seus parceiros. Is-
so diz um pouco do peso que é
ser mulher na Colômbia. Eu as
respeito e penso que têm que ter
o direito de dizer o que querem
fazer e o que querem ser."

Betancourt se define ainda
como "uma feminista recém-
chegada", dizendo que se tor-
nou feminista durante o período
em que passou na selva, seques-
trada.

COLÔMBIA
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O homem que matou dez pessoas a tiros no
sábado passado, em um ataque a um supermer-
cado em Buffalo, no estado de Nova York, deta-
lhou seus planos em posts numa plataforma on-
line nos últimos cinco meses.

O jornal The Washington Post teve acesso a
mais de 600 páginas de mensagens escritas por
Payton Gendron, 18, no aplicativo Discord, em
que usuários criam grupos de bate-papo restri-
tos a convidados.

Segundo a reportagem, Gendron decidiu rea-
lizar o ataque em dezembro de 2021. À época,
escreveu no aplicativo que mataria aqueles que
chamava de "substitutos" -referência à "teoria

da substituição", cada vez mais difundida nos
EUA, segundo a qual os americanos correm o
risco de serem substituídos por pessoas não
brancas. Dias antes do ataque, ele publicou on-
line um manifesto racista de 180 páginas.

De acordo com as mensagens postadas pelo
atirador, em fevereiro deste ano ele resolveu que
o alvo seria o supermercado Tops, em Buffalo,
baseado na alta concentração de pessoas negras
na região. Gendron, branco, atingiu 13 pessoas,
11 das quais negras. O atentado foi transmitido
por ele ao vivo por meio da plataforma Twitch,
serviço de streaming da Amazon usado princi-
palmente por gamers.

Atirador detalhou plano na internet cinco meses antes

Joe Biden pede união contra
'veneno da supremacia branca’ 
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