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GABRIEL MONTEIRO

Vereador vira réu por sexo com adolescente
Moraes Marinho afirma que há pressupostos legais que autorizam a ação penal e pede que Monteiro apresente defesa
prévia no prazo de dez dias, "devendo no mesmo prazo indicar testemunhas e provas que irá produzir, além de oferecer documentos e justificações." No dia 28 de março, a mãe

O vereador Gabriel Monteiro (PL), 27, virou réu no caso
que apura a gravação de um vídeo íntimo em que o vereadoraparece tendo relações sexuais com uma adolescente de
15 anos. Na decisão em que aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, o juiz Marcelo Almeida de

150

NOVA

CONVIDADOS

Lula se casa
com Janja
em cerimônia
com amigos

da jovem procurou a 42ª DP, no Recreio, após os vídeos terem vazado no Twitter e em grupos de Whatsapp. Em depoimento, a adolescente disse que os vídeos foram divulgados sem o consentimento dela e que Monteiro havia dito
que o vazamento foi feito por funcionários. PÁGINA 4

DERRROTA

Privatização da Eletrobras é
aprovada no TCU por ‘7 x 1’

MARCELO CAMARGO/ABRASIL

O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT), 76, se casou
com a socióloga Rosângela da
Silva, a Janja, 55, na noite desta quarta-feira em cerimônia
em São Paulo. A cerimônia
ocorreu em um lugar de eventos na zona sul da capital paulista. Cerca de 150 pessoas foram convidadas, entre elas familiares, políticos e artistas. O
evento é fechado à imprensa,
mas, do lado de fora, foi possível ouvir aplausos e gritos. O
ex-presidente Lula chegou às
18h25, um dos primeiros -dois
carros pretos entraram pela
entrada de serviço. Logo na
entrada, os convidados precisavam deixar seus celulares na
chapelaria, segundo assessoria de imprensa do petista.
Janja chegou pela mesma entrada às 19h27. Segundo
membros da organização, a
partir das 19h30 mais nenhum
convidado poderia entrar no
espaço -os retardatários tiveram que esperar a noiva andar
até o altar para terem a entrada liberada. PÁGINA 3

F E C O M É R C I O -SP

Turismo
nacional
cresce 43,5%
em março

O TCU (Tribunal de Contas da União) aprovou o processo de privatização da Eletrobras por 7 votos a 1 no julgamento de ontem. A decisão
dá passe livre para o governo abrir mão de controlar a maior empresa
de energia da América Latina. O resultado do julgamento é uma vitória
do ministro Paulo Guedes (Economia) (foto), que agora tem caminho
aberto para executar a privatização de uma empresa inteira antes do
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PGR
FABIO RODRIGUES POZZEBOM/ABRASIL
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DO
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PF tem mais
prazo para ver
se Bolsonaro
vazou dados

fim do mandato de Jair Bolsonaro (PL). O desafio agora é fazer a operação mesmo com as condições adversas no mercado. Votaram favoravelmente ao processo o relator Aroldo Cedraz e os ministros Benjamin
Zymler, Bruno Dantas, Augusto Nardes, Jorge Oliveira, Antonio Anastasia e Walton Alencar Rodrigues. O ministro Vital do Rêgo Filho votou
contra."Esta foi uma sessão histórica", afirmou Cedraz. PÁGINA 2

Bolsonaro não desiste de
atazanar paciência de
Moraes e recorre à PGR
O presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto) apresentou à PGR (Procuradoria-Geral da República) uma representação contra o ministro
Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). A ação é
similar à que foi protocolada no Supremo e rejeitada ontem pelo ministro Dias Toffoli. Com a nova investida, Bolsonaro obrigará o órgão
comando pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, a se
manifestar sobre o assunto. A PGR não foi consultada previamente
por Toffoli sobre as alegações do presidente. A iniciativa do chefe do
Executivo representa mais uma ofensiva contra a cúpula do Judiciário. Moraes é relator de inquéritos que têm como alvo o mandatário e
seus aliados. PÁGINA 3
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Bolsas no mundo
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HAPVIDA ON NM

6.81

+4.45 +0.29

BANCO INTER UNT N2

14.32

−8.62

−1.35

PETROBRAS PN N2

33.60

−1.64

−0.56

NASDAQ Composite

ECORODOVIAS ON NM

6.32

+2.27 +0.14

ULTRAPAR ON NM

13.29

−7.71

−1.11

VALE ON NM

77.78

−2.53

−2.02

Euro STOXX 50

3.685,92 -1,41

ENEVA ON NM

14.46

+0.14 +0.02

DEXCO ON NM

11.79

−6.43

−0.81

HAPVIDA ON NM

6.81

+4.45

+0.29

CAC 40

6.352,94 -1,20

TAESA UNT ED N2

41.00

+0.64 +0.26

MRV ON NM

9.60

−5.51

−0.56

ITAUUNIBANCOPN N1

24.90

−1.43

−0.36

FTSE 100

7.438,09 -1,07

17.63

−5.82

−1.09

BRADESCO PN N1

19.56

−1.86

−0.37

DAX 30

14.007,76 -1,26

CIELO ON EJ NM

3.38

0.00

0.00

SID NACIONALON

31.490,07 -3,57
11.418,154 -4,73

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(5/5)
Poupança 3
(18/5)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
1,41% (abr.)
R$ 3,7053 IPCA
1,06% (abr.)
CDI
12,75% 0,61
até o dia 18/mai
OURO
0,67% BM&F/grama
R$ 288,00
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,2106
Venda: 5,2112

EURO turismo
Compra: 5,2387
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 4,9586
DÓLAR comercial
Compra: 4,9800
DÓLAR turismo
Compra: 4,9763

Venda: 5,4186
Venda: 4,9592
Venda: 4,9806
Venda: 5,1563
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MERCADOS

Bolsas nos EUA caem
4% e têm maior queda
desde junho de 2020
O sentimento de maior cautela voltou a dar o tom nos mercados financeiros ontem, com
queda das Bolsas globais e nos
preços das commodities. Riscos
relacionados à inflação e ao
crescimento da atividade econômica em escala global voltaram a pesar no humor dos investidores.
As Bolsas americanas registraram os piores recuos desde
junho de 2020. O S&P 500 marcou desvalorização de 4,04%, o
Dow Jones, 3,57%, enquanto o
Nasdaq recuou 4,73%.
No Brasil, a Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa) encerrou o dia em baixa de 2,34%, aos
106.247 pontos, puxado para
baixo pelas ações de commodities e dos grandes bancos. Foi a
primeira queda após cinco sessões consecutivas de alta.
A maior aversão ao risco ontem fez o dólar a ganhar força
frente ao real.
Após ter fechado na véspera
com queda de 2,2%, a moeda
americana retomou a tendência
de alta e fechou ontem cotada a
R$ 4,984, valorização de 0,87%

ante a sessão passada. Na máxima do dia, a moeda chegou a
encostar em R$ 5,001.
O dia foi de fortalecimento
da moeda americana em escala
global. O DXY, índice que mede
a força do dólar contra uma cesta de moedas, avançava 0,54%
por volta das 17h30.
O preço do barril de petróleo
do tipo Brent marcava baixa de
2,65%, a US$ 108,99, arrastando
junto ações de empresas do setor. Os papéis ordinários da Petrobras recuaram 2,26%, enquanto os preferenciais tiveram
perdas de 1,64%.
Já a cotação do minério de
ferro negociado no mercado
chinês também recua na sessão, contribuindo para a depreciação em torno de 2,5% das
ações da Vale.
No setor financeiro, os papéis dos grandes bancos também experimentaram um dia
de perdas generalizadas, com
queda de 2,77% do Santander e
de 1,86% do Bradesco.
As ações da Eletrobras também fecharam em baixa, de
0,73%.

MONTADORA

Ford anuncia venda
da fábrica de Taubaté
FELIPE NUNES/FOLHAPRESS
A Ford anunciou ontem a
venda de sua fábrica localizada
em Taubaté (interior de São
Paulo). Segundo a montadora,
foi assinado um compromisso
de compra e venda com a construtora São José Desenvolvimento Imobiliário. O processo
deve ser concluído em até 90
dias e a venda ainda depende da
aprovação do Cade (Conselho
Administrativo de Defesa Econômica). Os valores não foram
informados.
A fábrica estava fechada desde o início do ano passado,
quando a montadora anunciou
o encerramento da produção de
veículos no Brasil. Outras duas
unidades no país também tiveram suas operações encerradas.
A unidade de Taubaté era responsável pela produção de motores e de transmissões.
Segundo o comunicado divulgado pela Ford, o próximo
passo consiste em um processo
de diligência conjunta.
Especializada em empreendimentos logísticos, a construtora São José também comprou a fábrica de São Bernardo
do Campo (Grande São Paulo),
fechada desde 2019. Na unidade eram produzidos caminhões e veículo modelo Fiesta
hatch compacto. A venda foi

concluída em outubro de 2020.
No local, está sendo construído um centro logístico com investimento estimado em R$
1,2 bilhão.
Em janeiro de 2021, a montadora de origem norte-americana anunciou a decisão de se retirar do Brasil e o fechamento de
todas as fábricas no país. Além
de Taubaté, foram encerradas
as operações em Camaçari (BA),
onde produzia os modelos Ka e
EcoSport, e Horizonte (CE). Na
ocasião, a empresa anunciou a
demissão de 5.000 trabalhadores no Brasil e na Argentina.
A unidade de Taubaté possuía cerca de 830 empregados
diretos, todos desligados até o
ano passado. Após sucessivas
reuniões, os trabalhadores aceitaram uma proposta apresentada pela empresa de um plano de
indenizações com pagamento
entre R$ 130 mil e R$ 300 mil.
CIDADES MUDAM
O fechamento das fábricas da
Ford no Brasil teve grande impacto na economia das cidades
que tinham fábricas da montadora. Em Camaçari, o fechamento teve impacto em diversos
setores como o de comércio e
serviços. Estimativa da prefeitura local é de que cerca de R$ 20
milhões deixaram de circular
mensalmente

Nota
ÍNDICE DE CONFIANÇA DO AGRONEGÓCIO
FECHA 1º TRIMESTRE EM 111,5 PONTOS
O Índice de Confiança do Agronegócio (ICAgro), da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), fechou o 1º trimestre de
2022 em 111,5 pontos, 1,9 ponto acima do levantamento do
último trimestre de 2021. Já em relação ao mesmo período do ano
passado, quando o índice ficou em 117,4, houve queda de 5,9
pontos. Resultados acima de 100 pontos estão na faixa
considerada otimista pela metodologia do estudo, enquanto
resultados inferiores a 100 denotam pessimismo. De acordo com a
Fiesp, o resultado positivo em relação ao final do ano passado foi
puxado pelas indústrias situadas Depois da Porteira, o único
segmento dentre os pesquisados em que a confiança melhorou.

TCU aprova processo de
privatização da Eletrobras
ALEXA SALOMÃO E
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

O

TCU (Tribunal de
Contas da União) formou maioria para
aprovar o processo de privatização da Eletrobras, conforme indicação de voto dos ministros
em julgamento ontem à tarde. A
decisão dá passe livre para o governo abrir mão do controle da
maior empresa de energia da
América Latina.
Como costuma ocorrer em
momentos decisivos nos processos de privatização, as horas
que precederam o julgamento
foram tensas.
Ainda na noite de terça-feira,
causou apreensão o voto do ministro Walton Alencar. Ele defendia uma mudança no cronograma nos aportes da CDE
(Conta de Desenvolvimento
Econômico), que buscam reduzir o peso dos encargos e aliviar
a conta de luz.
Alencar propôs que não houvesse o repasse de R$ 5 bilhões,
previsto para 2022.
A lei de desestatização não
traz um cronograma, então, a
mudança, na análise do ministro seria um ajuste fino que não
comprometeria o processo.
Bancos que acompanham a
oferta, no entanto, alertaram para outro risco: o calendário atual
foi submetido à AGE (assembleia geral extraordinária), e a
mudança poderia levar a nova
assembleia, o que adiaria a capitalização em até 50 dias, jogando
o prazo para um limite perigoso.
No final da manhã, circulou a
informação de que a Eletrobras
seria tirada da pauta do julgamento do dia. Na verdade, o ministro relator, Aroldo Cedraz, recebeu solicitação nesse sentido,
mas não concedeu.
Houve protestos também. Um
grupo se concentrou na entrada
da sede do TCU, em Brasília, para se manifestar contra a venda.
VOTO DIVERGENTE
Na abertura do julgamento, o
ministro Vital do Rêgo Filho
propôs, antes mesmo de apresentar o seu voto divergente,
uma discussão preliminar.
Reforçou que o tribunal já
havia autorizado a realização de
fiscalização dos procedimentos
adotados pela Eletrobras para
provisionamento de contingências relacionadas a demandas
judiciais do empréstimo compulsório de energia, observando o balanço do terceiro trimestre de 2021.
Como o resultado dessa fiscalização poderia alterar o valor da
companhia, ele propôs sustar o
julgamento. Essa proposta preli-

minar, porém, foi rejeitada por
sete votos a um.
Em seu voto divergente, Vital
do Rêgo apresentou uma lista do
que chamou de irregularidades.
Destacou, por exemplo, os dividendos devidos pela Eletronuclear à União. Segundo ele,
criam distorções, e precisam ser
pagos antes para não gerar problemas futuros. Estão acumulados, desde 2010, R$ 2,7 bilhões
em dividendos não pagos.
Pela proposta, ENBPar, uma
nova estatal, controlada pela
União, vai assumir as operações
da área nuclear, mas Rêgo reforçou que, se no futuro os dividendos devidos forem pagos, ao final,
a nova Eletrobras será titular da
maioria das ações ordinárias e
preferenciais da Eletronucelar,
todas com direito a voto, enquanto não houver o pagamento.
"A política nuclear brasileira
vai ser privatizada", diz Vital do
Rêgo. "Não me diga que vamos
acertar depois, precisa ser visto
antes."
Sobre o tema, também questionou a ausência de consulta
aos órgãos responsáveis pela
Política Nacional Nuclear, em
especial a recém-criada Autoridade Nacional de Segurança
Nacional.
O ministro questionou também o valor declaro para Itaipu.
Foi calculado que ela vale, pelo
capital social, e não pelo fluxo
de caixa, R$ 1,2 bilhão. Essa subavaliação ajuda a melhor o valor da ação da nova Eletrobras e,
ao mesmo, tempo facilita a
aquisição do governo. Mas, reforçou o ministro, Itaipu tem um
valor muito maior.
O ministro questionou ainda
as avaliação independentes, que
teriam cometido erros na estimativa de preço de venda de
longo prazo. Entre os exemplos
estavam os valores de Furnas,
Chesf, Eletronorte e Ceteep, de
transmissão, cujo resultado seria R$ 9,3 bilhões adicionais,
afirmou o ministro.
Outra diferença de avaliação
que reforçou foi a da dívida.
Ocorreu uma diferença de R$
30,64 bilhões no cálculo do endividamento líquido ajustado
da Eletrobras, disse ele.
"Não sobraram miudezas para discutir", afirmou Vital do Rêgo Filho. "Temos erros de R$ 40
bilhões que precisam ser revisados antes de concluir essa privatização"
VOTOS A FAVOR
Os ministros contemporizaram que os estudos e dados
apresentados pelo ministro de
Vital do Rêgo Filho ampliaram o
debate e aprofundaram a discussão. No entanto, tratavam de

questões que poderiam ser debatidos, mas não eram suficientes para negar a continuidade
do processo, por causa dos benefícios que a privatização traria
ao país.
O ministro Bruno Dantas, por
exemplo, afirmou que a valuation da companhia deixou a desejar, de fato, mas que o mercado
faria os ajustes necessários, e que
o país precisava de uma empresa
de energia moderna e capaz de
investir. A privatização era o caminho para isso, defendeu.
"A economia de mercado vai
dar condição para que o Brasil
possa alavancar a sua competitividade", disse Augusto Nardes, acompanhado os demais
ministros.
O ministro Jorge Oliveira destacou o processo de amadurecimento do processo. "Eletrobras
esta indo para uma privatização
que não é clássica, mas está indo com alta vantagem para o
país", disse. "O Estado brasileiro
não está entregando de bandeira um patrimônio, a União terá
parte do resultado dos avanços
que serão gerados pelo setor privado nessa capitalização."
Governo corre contra o relógio para cumprir prazo de privatização Agora, o governo corre
contra o relógio para fazer a
operação o quanto antes. O próximo passo é fazer o registro da
operação na CVM (Comissão de
Valores Mobiliários, autarquia
responsável por fiscalizar o mercado) e na SEC (Securities and
Exchange Commission, a CVM
americana).
A necessidade de avisar o regulador dos Estados Unidos
existe porque a empresa tem
ações negociadas naquele país
e, por isso, ambos os órgãos
(CVM e SEC) precisam receber
as informações.
Paralelamente ao pedido na
CVM, já seria iniciada a etapa de
apresentações em série aos investidores (o chamado "road
show", que tem como objetivo
atrair interessados). O governo
já tem tido encontro com potenciais investidores.
Nas últimas semanas, membros do governo e da empresa
afirmaram que há possibilidade
de fazer a operação entre junho
e o início de julho.
A data limite seria em meados de agosto, considerando o
prazo legal de operações após a
divulgação de balanços.
Membros do Executivo e da
companhia ouvidos pela reportagem buscaram demonstrar
uma visão otimista nas últimas
semanas ao dizer que a privatização ainda pode acontecer
mesmo após o pedido feito pelo
TCU no mês passado por mais

tempo de análise.
Entretanto, as condições de
mercado em 2022 são reconhecidas por membros de governo e
empresa como o principal risco
do processo. A aproximação do
calendário eleitoral tende a aumentar a tensão entre investidores e pode, por consequência,
inviabilizar a operação.
Quanto mais o tempo passa,
maior o risco de turbulência e de
a janela de oportunidade se fechar. Alguns integrantes do governo se questionam, inclusive,
se essa janela já não se fechou embora a última palavra seja de
otimismo.
O histórico de retração das
ofertas em Bolsa em anos eleitorais desafia a operação da Eletrobras.
Levantamento do jornal Folha de S.Paulo com base em dados da B3 nos últimos 18 anos
mostra que o número médio de
operações cai 34% em anos de
disputa pelo Palácio do Planalto.
Considerando apenas segundos
semestres, a quantidade média
cai quase pela metade (46%) nos
anos de corrida presidencial.
A venda de ações da Eletrobras é crucial para o ministro
Paulo Guedes (Economia), que
prometeu privatizações durante
a campanha de 2018 e depois se
disse frustrado por não ter conseguido avançar no tema (apesar
de várias subsidiárias, como da
Petrobras, terem sido vendidas).
Para ele, a Eletrobras não tem
capacidade para investir os valores necessários para atender a
demanda energética brasileira
ao longo dos próximos anos. A
privatização, diz, mobilizaria recursos para diversificar a matriz
de geração do país, tornar a geração mais limpa, recuperar bacias
hidrográficas e destinar dinheiro
até para a energia nuclear.
Nas contas do ministro, a companhia precisaria investir cerca
de R$ 15 bilhões por ano para
manter a relevância na matriz
energética brasileira, mas só consegue investir R$ 3,5 bilhões por
ano. "A empresa não só se coloca
em risco e vai perdendo essa fatia
de mercado, [como] vai comprometendo a segurança energética
brasileira", disse neste mês.
Paralelamente, o pré-candidato à Presidência e líder nas
pesquisas Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) tem criticado a operação. "Espero que os empresários
sérios que querem investir no setor elétrico brasileiro não embarquem nesse arranjo esquisito
que os vendilhões da pátria do
governo atual estão preparando
para a Eletrobras, uma empresa
estratégica para o Brasil, meses
antes da eleição", afirmou Lula
em fevereiro em rede social.

F E C O M É R C I O -SP

Turismo nacional cresce 43,5% em março
CAMILA BOEHM/ABRASIL
O turismo nacional faturou
R$ 15,4 bilhões em março deste
ano, o que representa alta de
43,5% ou R$ 4,8 bilhões, em termos monetários, na comparação ao mesmo período de 2021.
Os dados são do levantamento
do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (FecomercioSP).
A entidade avalia que o setor
se aproxima dos patamares anteriores à pandemia, ainda que
os números sejam 7,1% inferio-

res quando comparados a março de 2019.
O crescimento neste ano foi
impulsionado, principalmente,
pelo setor aéreo, que faturou R$
4,4 bilhões, ou seja, aumento de
113,5% em um ano, apontou a
FecomercioSP. Já na comparação com 2019, o segmento teve
faturamento 3,8% menor.
“Quatro fatores contribuíram
para o crescimento do transporte
aéreo no mês, dentre eles, maior
contenção da variante Ômicron,
demanda reprimida na pandemia, dias de carnaval no início do
mês e redução quase total das

restrições e do uso de máscaras.
Além destes fatores, a alta do
querosene de aviação influenciou o aumento no faturamento,
ao fazer os preços das passagens
subirem na segunda quinzena de
março”, disse a FecomercioSP.
Os serviços de alojamento e
alimentação cresceram 57,7%,
registrando faturamento de R$
4,45 bilhões. E as atividades culturais, recreativas e esportivas
cresceram 33,2%, chegando a R$
1,25 bilhão.
A entidade avalia que os mesmos fatores que influenciaram o
setor aéreo também impacta-

ram o transporte terrestre, que
faturou R$ 2,7 bilhões (alta de
11,1%), superando em 9,3% o nível registrado em março de
2019. A previsão da FecomercioSP é que o aumento das passagens aéreas deve continuar
incentivando a procura por viagens via ônibus interestaduais.
As atividades de locação de
meios de transporte, agência de
turismo, operadoras e outros
serviços tiveram alta anual de
4,5%, com faturamento de R$
2,54 bilhões. O desempenho do
grupo está 3% abaixo do nível de
março de 2019.
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Bolsonaro não desiste de
atazanar paciência de Moraes
MARCELO ROCHA E MATHEUS
TEIXEIRA/FOLHAPRESS

O

presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou
à PGR (ProcuradoriaGeral da República) uma representação contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).
A ação é similar à que foi protocolada no Supremo e rejeitada
ontem pelo ministro Dias Toffoli.
Com a nova investida, Bolsonaro obrigará o órgão comando
pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, a se manifestar sobre o assunto. A PGR
não foi consultada previamente
por Toffoli sobre as alegações do
presidente.
A iniciativa do chefe do Executivo representa mais uma
ofensiva contra a cúpula do Judiciário. Moraes é relator de inquéritos que têm como alvo o
mandatário e seus aliados.
Bolsonaro afirma que o magistrado tem realizado ataques à

QUEBRA

democracia e desrespeitado direitos e garantias fundamentais
previstas na Constituição.
Nas últimas semanas, o presidente fez diversas insinuações
golpistas em relação ao sistema
eleitoral brasileiro, enquanto
ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e do Supremo
deram respostas duras às ilações
do chefe do Executivo.
O ministro rejeitou a ação
menos de dois dias depois de
Bolsonaro enviá-la ao STF.
"Os fatos descritos na 'notíciacrime' não trazem indícios, ainda
que mínimos, de materialidade
delitiva, não havendo nenhuma
possibilidade de enquadrar as
condutas imputadas em qualquer das figuras típicas apontadas", disse Toffoli na decisão.
O simples fato de o ministro
ser relator do inquérito, afirmou
o magistrado, "não é motivo para se concluir que teria algum
interesse específico, tratandose de regular exercício da jurisdição".

Bolsonaro já havia apresentado um pedido de impeachment
contra Moraes no Senado. O
presidente da Casa legislativa,
senador Rodrigo Pacheco (PSDMG), arquivou o pedido de impeachment sem submetê-lo ao
plenário.
Na ocasião, o chefe do Executivo também havia solicitado o
afastamento de Moraes de qualquer função pública por oito
anos.
A formalização do pedido de
impeachment ocorreu em agosto
do ano passado, no dia em que a
Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços do cantor Sérgio Reis e
do deputado Otoni de Paula
(PSC-RJ), aliados do presidente.
A nova iniciativa de Bolsonaro ocorre em meio ao tensionamento da relação entre o Executivo e a cúpula do Judiciário.
O presidente fez nas últimas
semanas diversas insinuações
golpistas em relação ao sistema
eleitoral brasileiro, enquanto

ministros do TSE e do Supremo
deram respostas duras às ilações
do chefe do Executivo.
As ofensivas de Bolsonaro
contra Moraes, no campo político e jurídico, devem continuar,
segundo o entorno do presidente. Em especial, porque isso
agrega sua base de apoiadores e
funciona como cortina de fumaça para problemas que o governo não tem conseguido contornar, como a alta inflação.
De acordo com o entorno do
chefe do Executivo, ele deve seguir afrontando Moraes "dentro
das quatro linhas da Constituição", como gosta de dizer o próprio presidente. Por isso, segundo um interlocutor, que ele não
publicou em suas redes sociais,
nem seus filhos, como de hábito.
A medida pegou integrantes
do primeiro escalão do governo
e da campanha de surpresa e o
advogado que protocolou as
ações, Eduardo Reis Magalhães,
é também desconhecido em
Brasília.

DE SIGILO

Moraes amplia prazo para PF ver
se Bolsonaro vazou dados do TSE
WEUDSON
RIBEIRO/UOL/FOLHAPRESS
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal
Federal), deu mais dez dias para
que a PF (Polícia Federal) elabore relatório sobre material reunido a partir da quebra de sigilo
telemático em inquérito que
apura se o presidente Jair Bolsonaro (PL) vazou dados de um inquérito da PF sobre um ataque
hacker ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). As informações
foram compartilhadas pelo
mandatário em live realizada
em agosto de 2021.
Moraes havia determinado,

no início de maio, que a corporação realizasse o procedimento
em 15 dias. A PF, no entanto, pediu mais tempo "para integral
cumprimento" da ordem inicial.
Segundo Moraes, o material da
quebra de sigilo é fundamental
para a análise da PGR (Procuradoria-Geral da República), que
pediu o arquivamento da investigação apesar de a PF ter afirmado que viu indícios de que
Bolsonaro cometeu crime ao divulgar os dados sigilosos.
"A Polícia Federal, ao concluir a investigação encaminhou
as mídias que contém o material
obtido da quebra de sigilo telemático, não elaborando, entre-

150

Brasil tem
médias
crescentes
de mortes
O Brasil continua com médias móveis de mortes e casos de Covid-19 crescentes
em relação aos dados de duas
semanas atrás. As taxas de
aumento, porém, tiveram um
leve arrefecimento em relação aos últimos dias.
A média móvel de casos
agora é de 17.666, valor 17%
superior ao de duas semanas
atrás. A média de mortes
agora é de 116, um aumento
de 20%.
Ontem, o país registrou 99
óbitos e 12.789 infecções por
Covid. Com isso, o país chega
a 665.376 vidas perdidas e a
30.737.728 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o
início da pandemia.
Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de
S.Paulo, UOL, O Estado de S.
Paulo, Extra, O Globo e G1
para reunir e divulgar os números relativos à pandemia
do novo coronavírus.
Em relação à vacinação, o
Brasil registrou 512.792 doses
de vacinas contra Covid-19
nesta quarta. De acordo com
dados das secretarias estaduais de Saúde, foram 43.843
primeiras doses e 71.798 segundas doses. Também foram registradas 987 doses
únicas e 396.164 doses de reforço.

País/São Paulo

OUTONO: Sol com nuvens e névoa
pela manhã. Noite com poucas nuvens.

tanto, relatório específico da referida diligência, essencial para
a completa análise dos elementos de prova pela ProcuradoriaGeral da República", escreveu
Moraes na decisão.
Em um relatório encaminhado pela PF ao STF, em janeiro, a
delegada Denisse Ribeiro afirmou que a corporação havia
reunido elementos sobre a
"atuação direta, voluntária e
consciente" de Bolsonaro ao divulgar informações sobre a investigação. A delegada também
apontou o envolvimento do deputado federal Filipe Barros
(PL-PR) que participou da live
com Bolsonaro.

"A materialidade está configurada por meio da realização da
própria live e dos links de disponibilização do material. Quanto
às circunstâncias, vislumbra-se a
ocorrência de dano à credibilidade do sistema eleitoral brasileiro,
com prejuízo à imagem do TSE e
à administração pública", afirmou a delegada.
A PF enviou à Corte mídia
com todo o material organizado
a partir das quebras de sigilo,
mas não anexou análise detalhada sobre possíveis provas
contra Bolsonaro. Na avaliação
de Moraes, o relatório é "essencial para a completa análise" da
PGR sobre o caso.

CONVIDADOS

Lula se casa com Janja
em cerimônia com amigos
e políticos em São Paulo
VICTORIA AZEVEDO/FOLHAPRESS
O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT), 76, se casou
com a socióloga Rosângela da
Silva, a Janja, 55, na noite desta
quarta-feira em cerimônia em
São Paulo.
A cerimônia ocorreu em um
lugar de eventos na zona sul
da capital paulista. Cerca de
150 pessoas foram convidadas, entre elas familiares, políticos e artistas. O evento é fechado à imprensa, mas, do lado de fora, foi possível ouvir
aplausos e gritos.
O ex-presidente Lula chegou
às 18h25, um dos primeiros dois carros pretos entraram pela
entrada de serviço. Logo na entrada, os convidados precisavam deixar seus celulares na
chapelaria, segundo assessoria
de imprensa do petista.
Janja chegou pela mesma entrada às 19h27. Segundo membros da organização, a partir das
19h30 mais nenhum convidado
poderia entrar no espaço -os retardatários tiveram que esperar
a noiva andar até o altar para terem a entrada liberada.
Compareceram nomes como
a ex-presidente Dilma Rousseff,
o ex-governador Geraldo Alckmin e sua esposa, Lu Alckmin, o

ex-prefeito Fernando Haddad e
sua esposa, Ana Estela, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a
governadora Fátima Bezerra
(RN), o governador Paulo Câmara, os ex-governadores Wellington Dias e Flávio Dino, os exministros Franklin Martins e
Celso Amorim, o prefeito de
Araraquara, Edinho Silva, a exprefeita Marta Suplicy, o senador Jacques Wagner e o ex-senador Lindbergh Farias.
Também estiveram presentes
o presidente do PT em SP, Luiz
Marinho, os deputados federais
Rui Falcão, Marcio Macedo,
Paulo Pimenta e Alexandre Padilha, Marcelo Freixo, os deputados estaduais André Ceciliano
e Emídio de Souza e sua mulher,
Gabriela Araújo. O escritor Fernando Morais, autor de biografia do petista, também esteve
presente.
O empresário José Seripieri
Jr, fundador da Qualicorp, o
economista Marcio Pochmann,
os advogados Cristiano Zanin e
Valeska Teixeira, que representam o petista, Marco Aurélio de
Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, e Augusto de
Arruda Botelho, pré-candidato a
deputado federal pelo PSB, além
de Paulo Okamotto, amigo de
longa data de Lula, também

compareceram.
Estiveram presentes ainda o
músico Gilberto Gil e sua mulher, a produtora Flora Gil, o
apresentador Paulo Vieira, a
cantora Duda Beat, a chef Bela
Gil, o ator Antonio Pitanga, a deputada federal Benedita da Silva, o músico Paulo Miklos e a
cantora Daniela Mercury.
O ex-BBB Gil do Vigor foi um
dos últimos a chegar. "Me sinto
agradecido pela honra", disse
brevemente.
O cantor Chico Buarque e sua
mulher, Carol Proner, foram
convidados, mas avisaram aos
noivos que tinham compromissos na Europa, por isso não poderiam comparecer.
O ex-ministro Aloizio Mercadante não compareceu porque
está com Covid-19.
O clima do lado de fora do
evento era ameno -houve manifestações pontuais contra o petista. Antes das 18h30, um homem começou a gravar um vídeo pelo celular afirmando o endereço de onde estava, convocando mais pessoas para "homenagear" Lula. Abordado pela
reportagem, ele não disse se era
uma manifestação a favor ou
contra o ex-presidente. "Não sabemos se é aqui ou em outro endereço", disse.

Suspeito de matar
aluna da Unicamp com
28 facadas é preso
MARCELO
TOLEDO/FOLHAPRESS
A Polícia de São Paulo prendeu ontem o suspeito de ter
matado a estudante universitária Mayara Roquetto Valentim, 23, no último domingo em
São João da Boa Vista, no interior paulista.
A jovem saiu para fazer uma
caminhada às 11h, mas não retornou, o que fez com que sua
família acionasse a polícia e
amigos espalhassem pedidos
de ajuda em redes sociais sobre
o seu desaparecimento.
O corpo de Mayara, que cursava licenciatura em ciências
biológicas na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas),
foi encontrado numa estrada da
Serra da Paulista na noite de domingo, com 28 marcas de facadas nos braços, nas mãos, no tórax, nas costas e na cabeça.
Michael Douglas da Silva, 28,
apontado pela polícia como
suspeito do assassinato, foi encontrado na zona rural de São
João depois de uma busca que
durou três dias e envolveu policiais civis e do Baep (batalhão
de ações especiais da Polícia
Militar) de Piracicaba. Segundo
a polícia, ele tem diagnóstico de
esquizofrenia.
Ainda conforme a polícia
de São João, Silva é suspeito
também de tentar matar outra
mulher na véspera do crime e
de fazer mesmo contra um familiar.
A hipótese da polícia é que
ele fugiu para a região da Serra

da Paulista ainda no sábado
passado e por lá ficou, até encontrar Mayara no dia seguinte
e cometer o crime.
Ao chegar à Delegacia Seccional de São João da Boa Vista,
Silva foi hostilizado por pessoas
que o aguardavam com palavras como "lixo" e "vagabundo".
Mayara estudava em Campinas e costumava voltar para São
João para passar os finais de semana, muitas vezes saindo para
fazer caminhadas como a do último domingo.
Ela ingressou no curso de
ciências biológicas em 2017 e
concluiu o bacharelado no segundo semestre do ano passado, durante a pandemia da Covid-19.
De acordo com a Unicamp,
ela cursava licenciatura plena
em ciências biológicas e atuava
no PAD (Programa de Apoio Didático) da disciplina biofísica e
fisiologia humana 2.
O Instituto de Biologia da
Unicamp publicou comunicado na segunda-feira passada
em que determinou luto de três
dias pela morte de Mayara.
"Foi uma aluna extremamente participativa no curso e
querida por colegas de sala e
docentes. Mayara nos deixa
com 23 anos e muita saudade.
Aos familiares, amigos e colegas enlutados, nossos mais sinceros sentimentos", diz trecho
do comunicado da diretoria do
instituto.
O corpo de Mayara foi enterrado na terça-feira de manhã no
cemitério municipal.

CLIMA

Morador de rua morre
após noite fria em SP
MATHEUS
MOREIRA/FOLHAPRESS
Um morador de rua morreu
na manhã de ontem no núcleo
de convivência São Martinho
de Lima, no bairro do Belém,
na zona leste de São Paulo. Ele
foi identificado como Isaías de
Faria, 66.
Segundo pessoas que frequentam o local, o Isaías passou a noite na rua e morreu logo após entrar no centro de
convivência, por volta das 8h.
Ainda não há confirmação
se o caso tem ligação com o
frio que atingiu a cidade nesta
madrugada, mas o prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse que
essa é a principal hipótese até
o momento. "(O homem morto) Estava no abrigo São Martinho. Era um senhor. Não tem
conclusão ainda, mas a informação preliminar é que teve
uma convulsão, relacionado
ao frio. Estamos aguardando o
resultado oficial", disse ele.
A polícia militar informou
que o corpo foi encontrado às
8h06. O caso foi registrado no
8º DP, no Brás. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirma
que não há registro de passagens de Isaías pela rede de

acolhimento municipal.
A reportagem esteve no local e até às 11h o corpo permanecia no salão. As atividades
no local aconteciam quase
sem alteração. O corpo estava
coberto por um pano branco.
De acordo com o boletim de
ocorrência, o Samu foi acionado pela equipe do centro de
acolhida enquanto uma enfermeira checava se Isaías tinha
sinais vitais.
Em depoimento no 8º DP, a
enfermeira disse que recebeu
uma mensagem pelo WhatsApp com uma foto do corpo e
se deslocou até o local. Tendo
confirmado a ausência de sinais vitais, a enfermeira esperou a chegada do Samu para a
constatação formal do óbito.
À Polícia Civil, o médico do
Samu que atendeu a ocorrência disse ter encontrado Isaías
já sem vida.
Nesta quarta, a capital paulista registrou a madrugada
mais fria de maio desde 1990,
quando foi registrado 5,8°C e
5,4°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Pela manhã, a sensação
térmica prevista era de 0 °C e -2
°C. Já durante o dia, as máximas não devem passar de 15°C.

Nota
HABITAÇÃO ENTREGA MAIS DE 800 TÍTULOS
NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS
A Secretaria de Estado da Habitação anunciou a entrega de 852
títulos de propriedade durante a reunião dos Membros do
Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de
Campinas. O evento, organizado pela Agência de Desenvolvimento
da Região Metropolitana de Campinas (Agemcamp), foi realizado
na terça-feira passada, na cidade de Holambra. Com investimento
de R＄ 221,8 mil, as ações contemplaram seis municípios:
Hortolândia, Morungaba, Santa Bárbara D’Oeste, Sumaré, Valinhos
e Hortolândia. Para o secretário de Estado da Habitação, Flavio
Amary, o Cidade Legal cumpre um papel de destaque entre as
ações habitacionais. “O Programa Cidade Legal é um importante
instrumento para garantir às famílias mais carentes o título de
propriedade de seus domicílios, segurança jurídica, valorização do
imóvel e a possibilidade de transferência do bem para os filhos ou
herdeiros. Somente nesta gestão mais de 60 mil famílias
receberam o documento definitivo de sua casa, muitas delas
esperavam há décadas por este momento tão especial “.
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O vereador Gabriel Monteiro (PL), 27, virou réu no caso
que apura a gravação de um
vídeo íntimo em que o vereadoraparece tendo relações sexuais com uma adolescente de
15 anos.
Na decisão em que aceitou a
denúncia do Ministério Público
do Rio de Janeiro, o juiz Marcelo Almeida de Moraes Marinho
afirma que há pressupostos legais que autorizam a ação penal e pede que Monteiro apresente defesa prévia no prazo de
dez dias, "devendo no mesmo
prazo indicar testemunhas e
provas que irá produzir, além
de oferecer documentos e justificações."
No dia 28 de março, a mãe da
jovem procurou a 42ª DP, no
Recreio, zona oeste do Rio, após
os vídeos terem vazado no Twitter e em grupos de Whatsapp.
Em depoimento, a adolescente disse que os vídeos foram
divulgados sem o consentimento dela e que Monteiro havia dito que o vazamento do
material foi feito por funcionários que o teriam "traído." No
dia 31 de março, a Justiça intimou o Twitter a retirar os vídeos do ar sob pena de multa
diária de R$ 1.000, além de ter
determinado a quebra do sigilo
de dados de três perfis.
O ECA (Estatuto da Criança
e do Adolescente) prevê pena
de quatro a oito anos de prisão
a quem filmar e reproduzir cena de sexo explícito com criança ou adolescente. Além disso,
o estatuto prevê reclusão de
três a seis anos a quem divulgar, transmitir ou publicar registros que contenham cena de
sexo com menores de idade.
Em nota, a defesa de Monteiro afirma que seu cliente
achava que a jovem era maior
de idade. "Conforme depoi-
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GUERRA

Gabriel Monteiro
vira réu por vídeo de
sexo com adolescente
MATHEUS ROCHA/FOLHAPRESS

OUTONO: Aumento de nuvens de manhã.
Manhã
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

mento da suposta vítima, já divulgado pela imprensa, a mesma afirmou à época ao vereador possuir 18 anos de idade. A
defesa afirmou ainda que vai
apresentar todas as provas,
cumprindo o ritual do processo
em curso."
No começo de abril, o parlamentar foi alvo de uma operação no inquérito que apura o
vazamento do vídeo.
À época, foram cumpridos
mandados de busca e apreensão em 11 locais ligados ao vereador, incluindo a sua casa, na
Barra da Tijuca, zona oeste da
capital fluminense, e no seu gabinete na Câmara Municipal.
No imóvel do parlamentar, os
agentes apreenderam armas de
fogo, o celular do vereador e
outros equipamentos eletrônicos, como HDs.
O vereador também é alvo de
mais duas investigações motivadas por denúncias de ex-funcionários que o acusam de cometer
abusos sexuais e morais e de
manipular vídeos, um de um suposto tiroteio e outro em que
aparece com uma criança. As
denúncias foram veiculadas no
Fantástico, da TV Globo. Monteiro nega as acusações.
Por causa das denúncias, a
Promotoria abriu um inquérito
civil para apurar uma possível
violação de direitos da criança
que aparece nas gravações e
pediu que ele retirasse o vídeo
do ar. Já a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar
denúncia de assédio sexual na
Delegacia de Atendimento à
Mulher de Jacarepaguá, na zona oeste carioca.
Em abril, o Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio
de Janeiro determinou por unanimidade a abertura de processo que pode levar à cassação do
mandato do vereado por causa
das acusações que pesam contra ele.

Nota
ISP DIVULGA DADOS SOBRE DISCRIMINAÇÃO EM
RAZÃO DA ETNIA, RAÇA, COR OU SEXUALIDADE
O Instituto de Segurança Pública (ISP) divulgou ontem, dados de
levantamento feito por meio do Painel Discriminação. Apenas em
2021, foram registradas 1.365 ocorrências de injúria por preconceito
em todo o estado do Rio de Janeiro, sendo 1.036 vítimas negras. O
relatório mostra números relacionados à discriminação contra
indivíduos ou grupos em razão da sua etnia, raça, cor, classe social,
sexualidade ou por intolerância religiosa. A pesquisa destaca
também que 166 pessoas sofreram preconceito de raça, cor,
religião, etnia e procedência nacional, e houve outros 33 casos por
ultraje a culto. O levantamento mostra ainda que 56% das vítimas
por injúria de preconceito são mulheres negras, o que representa
pelo menos uma vítima por dia durante todo o ano de 2021. Nos
crimes de preconceito de raça, cor, religião, etnia e procedência
nacional, das 77 vítimas negras, 26,5% também são mulheres.

Rússia acusa Ucrânia de não
ter vontade de negociar a paz
O

governo da Rússia
acusou ontem a
Ucrânia de "ausência
total de vontade" para negociar
o fim do conflito, iniciado com a
invasão do território ucraniano
em 24 de fevereiro.
"As negociações não avançam e constatamos uma ausência total de vontade por parte
dos negociadores ucranianos
para continuar o processo", declarou o porta-voz do Kremlin,
Dmitri Peskov.
Na terça-feira passada, a agência Interfax citou o vice-ministro
russo das Relações Exteriores Andrey Rudenko dizendo que a Rússia e a Ucrânia não estavam mantendo conversações "sob nenhuma forma", e que Kiev tinha "praticamente se retirado do processo
de negociação".
Na semana passada, Peskov
informou que um encontro entre os presidentes Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky é "impossível" de acontecer no mo-
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mento. A declaração veio pouco
tempo depois de o mandatário
ucraniano dizer em uma entrevista ao talk show "Porta a Porta"
que está pronto para negociar.
Na terça-feira, a presidência
ucraniana afirmou que o diálogo foi interrompido por culpa de
Moscou. "O processo de negociação está em pausa", disse
Mykhailo Podolyak, conselheiro
de Zelensky.
"A Rússia não compreende
que a guerra não acontece mais
de acordo com suas regras, seu
calendário ou seus planos",
acrescentou.
Delegações dos dois lados se
reuniram diversas vezes, mas
sem alcançar resultados concretos. O último encontro entre os
líderes das equipes de negociação aconteceu em 22 de abril,
segundo as agências russas.
Segundo relatório de do Ministério da Defesa da Ucrânia,
os "invasores russos continuam
a lançar ataques de mísseis con-

tra alvos militares e civis" em todo o país.
Ontem, o Ministério da Defesa da Rússia disse que mais 694
combatentes ucranianos que estavam no complexo Azovstal,
em Mariupol, renderam-se. "No
total, desde 16 de maio, 959 militantes se renderam, incluindo
80 feridos." Azovstal era o último
ponto de resistência à invasão
russa na cidade portuária, que
fica no sudeste ucraniano. A Defesa russa também indicou ter
feito mais ataques em áreas do
leste da Ucrânia.
O ministro ucraniano da Defesa, Oleksii Reznikov, disse na
terça-feira que "a Rússia está se
preparando para uma operação
militar de longo prazo". "A guerra está entrando em uma fase
prolongada."
Suécia e Finlândia entregaram hoje suas candidaturas para
ingressar na Otan. Secretáriogeral da aliança militar, Jens
Stoltenberg, disse que "este é

um bom dia em um momento
crítico para nossa segurança".
Para ele, as candidaturas "são
um passo histórico", e a presença dos dois países na Otan pode
aumentar "nossa segurança
compartilhada". Stoltenberg
também defendeu a ampliação
da aliança militar. "Todos os
aliados concordam com a importância da expansão da Otan."
A Rússia fez críticas, ao longo
dos últimos meses, a respeito
das implicações que a entrada
dos dois países na aliança militar traria para a região. Finlândia e Rússia compartilham uma
fronteira de cerca de 1.300 quilômetros.
A expectativa é que o processo de adesão leve apenas algumas semanas, mas diplomatas
afirmaram que a ratificação da
entrada de novos membros pode levar até um ano, já que os
parlamentos de todos os 30 países que integram a aliança devem aprovar as candidaturas.

EMBAIXADORA

Bagley diz que será prioridade
reduzir desmatamento no Brasil
RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS
Elizabeth Bagley, indicada
para ser a nova embaixadora
dos EUA no Brasil, disse ontem
que terá como prioridade combater o desmatamento e os crimes ambientais no país.
"Uma das minhas maiores
prioridades será encorajar esforços para aumentar a ambição
climática e reduzir dramaticamente o desmatamento, proteger os defensores (da floresta) e
processar crimes ambientais e
atos de violência correlatos",
disse Bagley, em seu discurso de
abertura de sua audiência de
confirmação no Senado.
Desde que Biden assumiu o
poder, a área de meio ambiente
ganhou papel central nas relações bilaterais americanas. Os
EUA se uniram a países europeus na pressão internacional
para que o Brasil apresente melhores resultados no combate ao
desmatamento na Amazônia.
Bagley, 69, terá condições de
atuar nessa área principalmente
por ter sido assessora de Kerry –
hoje o principal conselheiro de
Biden para temas ambientais.
Apesar disso, diplomatas apos-

tam que a principal missão da
embaixadora será acompanhar
de perto as eleições de 2022, nas
quais Bolsonaro tentará se reeleger. O governo americano avalia que o pleito tende a ser conturbado.
A diplomata nomeada para o
cargo em janeiro e esperou quatro meses pela sabatina. Ela ainda precisa receber o aval da Comissão de Relações Exteriores e
ser aprovada em votação no Plenário do Senado. As datas para
essas próximas etapas não foram anunciadas.
As nomeações de Biden para
cargos importantes têm sofrido
demora para serem aprovadas
pelo Legislativo. A embaixadora
nomeada para o Chile, Bernadette Meehan, por exemplo, foi

nomeada em julho de 2021, sabatinada em março de 2022 e
ainda não teve a indicação votada pelo Senado.
Já o embaixador para a Argentina, Marc Stanley, foi indicado em agosto de 2021, sabatinado em outubro e confirmado
pelo Plenário em dezembro, em
um processo que levou cerca de
quatro meses.
A futura embaixadora nasceu
em Elmira, no estado de Nova
York, e é doadora de longa data
do Partido Democrata. Bagley
trabalhou nas áreas de diplomacia e advocacia por décadas,
tendo sido assessora-sênior de
três Secretários de Estado: John
Kerry e Hillary Clinton, ambos
na gestão de Barack Obama, e
Madeleine Albright, no governo

de Bill Clinton.
Ela também foi representante
especial para a Assembleia-Geral das Nações Unidas e para
Parcerias Globais, além de embaixadora em Portugal. Atualmente, é dona de uma empresa
de comunicação e celulares no
Arizona.
Enquanto Bagley não é confirmada, a representação americana em Brasília é chefiada interinamente por Douglas Koneff.
O Brasil está sem embaixador
pleno dos EUA desde meados de
2021, quando o diplomata Todd
Chapman, que ocupava, o posto, anunciou aposentadoria.
Chapman investiu durante a
administração de Donald Trump
(2017-2021) em uma forte aproximação com Bolsonaro e figuras-chaves do entorno do presidente, como o deputado federal
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).
Com a derrota de Trump, os
laços estreitos de Chapman com
o bolsonarismo tornou-se um
problema. Auxiliares de Biden
afirmam que o embaixador não
tinha o perfil do novo governo
nem sintonia com a gestão, o
que pesou para a aposentadoria
do diplomata.

