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CRESCIMENTO

UFRJ inaugura
projeto que
gera luz e água  
conjuntamente

BALBÚRDIA

A Coppe - Instituto Alberto
Luiz Coimbra de Pós-Graduação
e Pesquisa em Engenharia - da
Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) inaugurou uma
ilha de policogeração sustentável
capaz de gerar simultaneamente
eletricidade, água destilada e
biodiesel. Segundo a professora e
coordenadora do projeto, Caroli-
na Naveira-Cotta, o sistema con-
juga o uso de energia solar com a
recuperação de calor.   “Temos
painel solar que gera eletricidade
e, ao gerar eletricidade, joga fora
muito calor no ambiente. Esse
calor é recuperado para a destila-
ção de água. Por isso, permite ge-
rar eletricidade simultaneamen-
te à água destilada. Essa água é
potável, pode ser usada para
consumo humano ou ter algum
uso industrial”, informou. De
acordo com a professora, o pro-
jeto pioneiro no país pode ser um
importante aliado de prefeituras
e comunidades remotas do se-
miárido nordestino que não es-
tão conectadas ao Sistema Inter-
ligado Nacional, chamadas de
off-grid. PÁGINA 4

Biben faz
declaração que
incita guerra
em Taiwan

CONTRA CHINA

O presidente  Joe Biden
afirmou ontem que os Esta-
dos Unidos usariam a força
para defender Taiwan caso a
ilha fosse invadida pela Chi-
na –um comentário que, se-
gundo assessores do demo-
crata, não representa nenhu-
ma mudança na política ame-
ricana em relação ao territó-
rio, mas que gera a expectati-
va de uma reação mais dura
no discurso de Pequim. Bi-
den participava de uma en-
trevista coletiva ao lado do
premiê do Japão, Fumio Kis-
hida, como parte de sua pri-
meira viagem à Ásia desde
que foi  e lei to  para  a  Casa
Branca, quando foi questio-
nado por um jornalista se os
EUA defenderiam Taiwan em
caso de ataque. PÁGINA 4

Bolsonaro
troca de novo
presidente da
Petrobras

JOGO DE CENA

JOGANDO A TOALHA

O governo anunciou ontem
que decidiu trocar o presidente
da Petrobras, pouco mais de um
mês após a posse do executivo
José Mauro Coelho. Para o lugar
dele, foi convidado Caio Mário
Paes de Andrade -que atua co-
mo secretário especial do minis-
tro Paulo Guedes (Economia).
Coelho passou a sofrer fritura no
governo pouco depois de sua
chegada, após a empresa anun-
ciar um reajuste no preço do die-
sel (no começo de maio). O au-
mento do valor médio do diesel
foi de 8,87% nas refinarias. O au-
mento dos preços irritou o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL), que
decidiu demitir o então ministro
de Minas e Energia Bento Albu-
querque. Para seu lugar, foi es-
colhido Adolfo Sachsida -que
também era secretário de Gue-
des. Bolsonaro criticou neste
mês tanto os reajustes da empre-
sa como o lucro trimestral de R$
44,5 bilhões da Petrobras, que
chamou de "estupro". "Petro-
bras, estamos em guerra. Petro-
bras, não aumente mais o preço
dos combustíveis. 

FMI: economia mundial tem
‘amortecedor’ contra recessão

Enquanto a economia mundial enfrenta ventos contrários, as atuais
previsões de crescimento oferecem uma proteção contra uma possível
recessão global, disse ontem a autoridade número dois do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI).  Entre as principais ameaças ao crescimento
econômico, a primeira vice-diretora-gerente do FMI, Gita Gopinath, dis-
se que o conflito na Ucrânia pode aumentar e acrescentou: "você pode ter

sanções e contrassanções". Gita disse em entrevista durante o Fórum
Econômico Mundial em Davos que os outros desafios incluem inflação,
aperto das taxas de juros pelos bancos centrais e desaceleração do cresci-
mento chinês. "Então, tudo isso fornece riscos negativos para nossa pre-
visão", disse Gita Gopinath, com referência à estimativa de crescimento
global do FMI para 2022 divulgada no mês passado de 3,6%. PÁGINA 2

Pressionado,
Doria desiste 
da candidatura 
à Presidência 

O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) (foto) anunciou
ontem que desiste de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto, ce-
dendo a pressões da cúpula do seu partido, que pretende anunciar
apoio à senadora Simone Tebet (MDB-MS) e consolidar uma candi-
datura única da chamada terceira via. "Me retiro da disputa com o
coração ferido, mas com a alma leve. Saio com sentimento de grati-
dão e a certeza de que tudo o que fiz foi em benefício de um ideal co-
letivo, em favor dos paulistanos, dos paulistas e dos brasileiros", dis-
se em seu discurso. "Hoje, serenamente, entendo que não sou a esco-
lha da cúpula do PSDB.” PÁGINA 3

Após recuo do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) (foto), ofi-
cializou em ato publicado ontem a convocação de nova eleição para o cargo de vice-presidente da Casa e
para outros dois postos da Mesa Diretora. As urnas para essa eleição já foram instaladas no plenário da Câ-
mara. A vaga de vice vai ser disputada por um deputado do PL, partido de Jair Bolsonaro. Em live no dia 12
de maio, o presidente afirmou ter pedido ao partido de Valdemar Costa Neto para destituir Marcelo Ra-
mos, que é seu opositor e trocou o PL pelo PSD de Gilberto Kassab. PÁGINA 3

VALTER CAMPANATO/ABRASIL

Lira detona crítico de Bolsonaro 
da vice-presidência da Câmara
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Economia

Com terceira queda
seguida, dólar fecha 
o dia cotado a R$ 4,80 

Após ter fechado o pregão
da última sexta-feira com que-
da de 0,98%, o dólar continuou
a recuar frente ao real ontem,
e fechou o dia cotado a R$
4,8075 - queda de 1,31% e bem
abaixo da média móvel linear
dos últimos 50 dias.  

No acumulado do mês de
maio, a moeda norte-america-
na já recuou 2,79%. Com o de-
sempenho, o dólar acumula
queda de 13,7% em 2022. De-
pois de disparar no primeiro
trimestre, o real perdeu fôlego
a partir de abril, e se mantinha
abaixo das máximas do ano,
oscilando praticamente em
sincronia com a performance

do dólar no mercado interna-
cional.

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa), fechou o dia
no maior patamar em quase
um mês, diante de ganhos em
Nova York e impulso de ações
de commodities locais.

Grandes bancos e a Petro-
bras foram as empresas que
impulsionaram a alta. Segun-
do a agência de notícias inter-
nacionais Reuters, o Ibovespa
(Índice Bovespa) subiu 1,93%,
a 110.582,52 pontos, terceira
alta seguida e maior fecha-
mento desde 25 de abril. O vo-
lume financeiro foi de 23,3 bi-
lhões de reais.
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CRESCIMENTO

FMI: economia mundial tem
‘amortecedor’ contra recessão
E

nquanto a economia
mundial enfrenta ven-
tos contrários, as atuais

previsões de crescimento ofere-
cem uma proteção contra uma
possível recessão global, disse
ontem a autoridade número
dois do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI).  

Entre as principais ameaças
ao crescimento econômico, a
primeira vice-diretora-gerente
do FMI, Gita Gopinath, disse que
o conflito na Ucrânia pode au-
mentar e acrescentou: "você po-
de ter sanções e contrassanções".

Gita disse em entrevista du-
rante o Fórum Econômico Mun-
dial em Davos que os outros de-

safios incluem inflação, aperto
das taxas de juros pelos bancos
centrais e desaceleração do
crescimento chinês.

"Então, tudo isso fornece riscos
negativos para nossa previsão",
disse Gita Gopinath, com referên-
cia à estimativa de crescimento
global do FMI para 2022 divulga-
da no mês passado de 3,6%, um
rebaixamento em relação ao
prognóstico de 4,4% de janeiro.

"Eu diria que em 3,6% há um
amortecedor", disse ela, admi-
tindo, no entanto, que os riscos
são desiguais em todo o mundo.

"Há países que estão sendo
duramente atingidos. países na
Europa que estão sendo dura-

mente atingidos pela guerra, on-
de podemos ver recessões técni-
cas", acrescentou Gita.

A representante do FMI disse
que a inflação "permanecerá sig-
nificativamente acima das metas
do banco central por um tem-
po", acrescentando: "É muito
importante que os banqueiros
centrais de todo o mundo lidem
com a inflação como um perigo
claro e presente, isso é algo com
o qual eles precisam lidar de for-
ma muito contundente".

"As condições financeiras po-
dem apertar muito mais rapida-
mente do que já vimos. E o cres-
cimento na China está desacele-
rando."

O Federal Reserve, Banco
Central dos EUA, está à frente no
aperto entre os maiores bancos
centrais, com dois aumentos de
juros neste ano. O segundo, de
0,5 ponto percentual, foi a maior
em 22 anos. Pelo menos mais
dois aumentos dessa magnitude
são esperados nas próximas
reuniões.

"O que é muito importante é
que o Fed observe os dados com
cuidado e responda na escala
necessária para lidar com os da-
dos recebidos", disse Gopinath.
"Então, se a inflação for espe-
cialmente disseminada, estiver
subindo ainda mais, eles podem
precisar reagir com mais força."

MERCADOS

Confiança do empresário da
construção cai e afeta programa 
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

Os lançamentos de imóveis
do programa Casa Verde e
Amarela fecharam o primeiro
trimestre de 2022 com queda
de 25,6% na comparação com
o mesmo período do ano pas-
sado,  segundo dados que a

CBIC (Câmara Brasileira da In-
dústria da Construção) divulga
ontem.

A entidade diz que o resulta-
do foi puxados não pela taxa de
juros, mas pela falta de con-
fiança dos empresários em in-
vestir no segmento e pela que-
da no poder aquisitivo das fa-

mílias,  além dos custos da
construção.

Os lançamentos de imóveis
em geral recuaram 2,6% na mes-
ma base de comparação, com
cerca de 53 mil unidades lança-
das no período.

A oferta final, formada pelas
unidades que estão disponíveis

para venda, em lançamento,
construção ou prontas, cresceu
5,3% ante o primeiro trimestre
de 2021, enquanto as vendas su-
biram 1,4%.

Segundo a entidade, as em-
presas terão de repassar os au-
mentos nos custos ao preço de
venda de novos imóveis.

CASA VERDE E AMARELA

Receita libera consulta
ao 1o lote de restituição
do IR 2022 nesta terça 

NA CONTA, DIA 31

CRISTIANE
GERCINA/FOLHAPRESS

A Receita Federal libera hoje,
a consulta ao primeiro lote de
restituição do Imposto de Renda
2022. O crédito bancário será
feito para 3,4 milhões de contri-
buintes prioritários, totalizando
R$ 6,3 bilhões pagos.

O dinheiro do primeiro lote
de restituição cairá na conta dos
contribuintes no dia 31, último
dia para entregar a declaração
do IR. O prazo inicial era 29 de
abril, mas foi prorrogado pela
Receita pelo terceiro ano segui-
do por causa da pandemia de
coronavírus.

QUEM RECEBE
O primeiro lote do Imposto

de Renda é destinado aos con-
tribuintes com prioridade legal
que já entregaram a declara-
ção e não caíram na malha fi-
na. A Receita confirmou que,
neste primeiro lote, só há o pa-
gamento da restituição a quem
está na lista prioritária. Entram
nesta lista:
1 - Idosos acima de 80 anos
Ao todo, são 226.934 contribuin-
tes idosos acima de 80 anos
2 - Contribuintes entre 60 e 79
anos
O total de contribuintes entre
60 e 79 anos que recebe neste

lote é de 2.305.412
3 - Contribuintes com alguma
deficiência física ou mental ou
doença grave
No lote, 149.016 contribuintes
têm alguma deficiência física ou
mental ou doença grave
4 - Profissionais cuja maior fonte
de renda seja o magistério

Esses contribuintes somam
702.607

COMO CONSULTAR
Para sabe se vai receber a res-

tituição, o cidadão deve fazer a
consulta pela internet, no site da
Receita Federal ou no Portal e-
CAC, que é o Centro de Atendi-
mento Virtual do fisco. Para
consultar por meio do e-CAC, é
preciso ter senha gov.br.

Segundo a Receita, ainda não
é possível consultar, mas assim
que a consulta for liberada, o
contribuinte poderá utilizar tan-
to o Meu Imposto de Renda, no
e-CAC, quanto o serviço "Con-
sultar Restituição IRPF".

"Esse segundo serviço per-
mite apenas verificar se a res-
tituição foi incluída no lote.
Informações mais detalhadas
só podem ser obtidas utili-
zando o extrato", diz o fisco.
Neste caso, será preciso infor-
mar CPF, data de nascimento
e os caracteres que aparecem
na tela.

Alta do aço causa queda no setor
de construção no 1o trimestre
LUCIANO NASCIMENTO/ABRASIL 

O mercado imobiliário brasi-
leiro apresentou queda de 42,5%
no número de lançamentos no
primeiro trimestre de 2022, na
comparação com o quatro tri-
mestre de 2021, informou ontem
a Câmara Brasileira da Indústria
da Construção. O número de lan-
çamentos também apresentou
uma queda de 7,6% na oferta final
de empreendimentos. Segundo a
CBIC, o aumento no preço de in-
sumos e a conjuntura econômica
pesaram na redução.  

O levantamento, que colheu
informações do mercado da in-
dústria da construção em 196 ci-
dades de todas as regiões do país,
também mostrou queda nos três
primeiros meses do ano no nú-
mero de lançamentos de unida-
des do programa Casa Verde e
Amarela, em relação ao último
trimestre de 2021.

As unidades foram reduzidas
em 40,4% e a oferta final em
11,1%. A CBIC disse que os núme-
ros são afetados pelo aumento
dos preços e dos custos dos mate-
riais da construção civil, pela falta
de confiança para novos lança-
mentos dos empresários e incor-
poradoras e pela queda do poder
aquisitivo das famílias.

"O tempo todo falamos do efei-
to aumento de custo que impacta
no preço de venda e isso está mui-
to claro no Casa Verde e Amarela,
que tem puxado nos últimos tem-
pos a habitação de mercado", dis-
se o presidente da CBIC José Car-
los Martins durante coletiva para
apresentação dos dados.

De acordo com Martins, o aço

foi o material que mais impactou
no aumento total do custo das
obras. Ele citou o exemplo de
construção de uma ponte, que te-
ve alta nos custos do material uti-
lizado de cerca de 73% no período
de julho de 2020 a julho de 2021.

"Quando a gente analisa uma
ponte, por exemplo, o aumento
foi e 73% de custo por um único
item que é o aço. No caso do Ca-
sa Verde e Amarela esse impac-
to foi de 34% em um único
item", apontou.

Martins disse que a redução na
alíquota de importação do insu-
mo, juntamente com outros 10
produtos, anunciada pelo gover-
no para conter a alta da inflação,
diminuiu um pouco a pressão no
aumento de custo. Entretanto,
ainda há necessidade de debater
a estabilização dos preços com a
cadeia de produção.

HABITAÇÃO
No primeiro trimestre de 2022

foram lançadas 22.334 unidades
do Casa Verde e Amarela, o que
representou 42% do total de em-
preendimentos lançados. Já pa-

ra os demais padrões, foram
30.738 unidades, 58% do total.
Foram vendidas, no período,
36.827 unidades do Casa Verde e
Amarela (50%), e 37.096 unida-
des dos demais padrões, o que
mostra a demanda por unidades
do programa.

A CBIC defende alterações no
programa em pontos como: o au-
mento no valor do subsídio dado;
regulamentação de um fundo ga-
rantidor, para que os empresários
possam voltar a aumentar o nú-
mero de empreendimentos e me-
lhorias de concessão do crédito.

Petrucci disse ainda que o ce-
nário mostra que empresários e
incorporadoras não estão repas-
sando os impactos do aumento
de custo em empreendimentos
com obras em andamento. "A
gente percebe que o aumento de
custos pegou mais forte e que os
empresários administraram os
impactos do aumento de custo
dos empreendimentos com
obras em andamento. Porém,
para os novos lançamentos, é
inevitável esse repasse no preço
de venda", disse.

LANÇAMENTOS
O comparativo das regiões

nos lançamentos do Casa Verde
e Amarela mostra o Norte com
85% de participação, o Nordeste
com 51%, o Sudeste com 44%, o
Sul com 32% e o Centro-oeste
com 24%.

Em unidades vendidas, a re-
gião Sudeste lidera com 56%, se-
guido do Nordeste (52%), Norte
(49%), Centro-oeste (40%) e Sul
(36%). Já a participação da oferta
final representa: Sudeste (46%),
Nordeste (44%), Centro-oeste
(31%), Norte (29%) e Sul (25%).

Já no mercado imobiliário co-
mo um todo, em relação ao 4º tri-
mestre de 2021, o Sudeste foi a re-
gião que mais registrou queda nos
lançamentos com 52%, seguida
da Região Norte (51,2%), Sul
(39,7%), Centro-oeste (8,2%) e
Nordeste (7,1%). 

Já em comparação com o 1º
trimestre de 2021, as regiões Cen-
tro-oeste e Sudeste registram alta
de 11,4% e 7,5%, respectivamente.
As demais apresentaram queda:
Sul (27,9%), Norte (5,7%) e Nor-
deste (1,7%).

A CBIC disse que em relação
às vendas, existiu uma tendên-
cia de crescimento desde o 1º
trimestre de 2017, mas a partir
do 2º semestre de 2021, começa-
ram a estabilizar. Em relação ao
4º trimestre de 2021, o número
de unidades residenciais vendi-
das subiu 2,2%.

Em comparação com o trimes-
tre anterior, três regiões apresen-
taram alta: Centro-oeste (13,9%),
Sul (13,4%) e Nordeste (8,6%). As
outras regiões registraram queda:
Sudeste (4,4%) e Norte (2,1%).

2022

VALTER CAMPANATO/ABRASIL

Nota
GOVERNO REDUZ IMPOSTO DE 
IMPORTAÇÃO DE VÁRIOS PRODUTOS

O governo federal decidiu pela redução de 10% nas alíquotas do
imposto de importação sobre vários produtos. O objetivo é,
segundo o Ministério da Economia, reduzir os impactos
decorrentes da pandemia e da guerra entre Rússia e Ucrânia
sobre os preços de insumos do setor produtivo. Serão afetados
pela medida produtos como feijão, carne, massas, biscoitos, arroz
e materiais de construção, dentre outros itens. No total, 6.195
mercadorias, quase todos os bens importados, terão redução no
imposto. A medida foi anunciada ontem, em entrevista coletiva
da equipe econômica do ministério. A redução se soma a outra,
também de 10%, em novembro de 2021. “A medida de hoje,
somada à redução de 10% já realizada no ano passado,
aproxima o nível tarifário brasileiro da média internacional e, em
especial, dos países da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico”, afirmou o secretário de Comércio
Exterior do ministério, Lucas Ferraz. A vigência desta medida tem
prazo determinado e deve vigorar até o final de 2023. Na
avaliação da equipe econômica do governo, a medida vai
provocar impactos acumulados de R$ 533,1 bilhões de
incremento no Produto Interno Bruto (PIB), de R$ 376,8 bilhões
em investimentos, de R$ 758,4 bilhões em aumento das
importações e de R$ 676,1 bilhões.  
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País/São Paulo

Cassação de vereador
que disse 'coisa de
preto' é meta de Leite 

CÂMARA MUNICIPAL

CARLOS
PETROCILO/FOLHAPRESS

Presidente da Câmara Muni-
cipal de São Paulo, o vereador
Milton Leite (União Brasil) se
juntou às centenas de pessoas
que, na manhã de quinta-feira
passada, pediam a punição do
seu colega Camilo Cristófaro
(Avante), acusado de racismo.

A poucas horas do início da
sessão da Corregedoria que
aprovou a abertura do processo
que pode cassar ou afastar tem-
porariamente Cristófaro, Leite
subiu em um caminhão de som
estacionado em frente à Casa e
agitou os manifestantes. "Não
vamos admitir em nenhum lu-
gar atitudes racistas."

Desde o dia em que Cristó-
faro afirmou "não lavaram a
calçada, é coisa de preto" em
uma sessão da CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) dos
Aplicativos, o presidente da
Câmara, que se declara negro,
tem como uma das priorida-
des cassá-lo.

Ele tem se articulado para
isso, se reunindo com os de-
mais parlamentares e deposi-
tando confiança na pressão da
opinião pública em ano de
eleições.

A ficha com as confusões de
Cristófaro é extensa. Ele acu-
mula mais de dez pedidos de in-
vestigação na Corregedoria,
sendo dois por denúncias de ra-
cismo cometidas, respectiva-
mente, em 2018 e 2019.

Isolado na Casa, Cristófaro
partiu para um ataque virtual
contra o presidente, além de
gravar vídeos com aliados e as-
sessores negros para negar que
seja racista.

O vereador investigado abas-
tece uma lista de transmissão
pelo WhatsApp com reprodu-
ções de notícias que veiculam
expressões racistas ditas pela
apresentadora Ana Maria Braga
e o ministro do STF (Supremo
Tribunal Federal) Luís Roberto
Barroso. Ambos usaram o ter-
mo "inveja branca".

O presidente da Casa já teria
exposto o seu desejo, inclusive,
ao prefeito Ricardo Nunes
(MDB). Segundo a legenda de
um vídeo compartilhado por
Cristófaro, Leite disse a Nunes
que iria "mandar o Camilo em-
bora". O prefeito balança a ca-
beça em sinal de aprovação.

O parlamentar do Avante
disparou o vídeo em sua lista de
transmissão e ao grupo da Câ-
mara, que reúne os 55 parla-
mentares.

"O presidente da Câmara
Municipal se diz o dono da
egrégia Casa e da Corregedo-
ria", escreveu Cristófaro. "Pura
campanha política para ele e
seus filhos, será que ninguém
enxerga isso?"

Leite contra-atacou com áu-
dios aos vereadores paulista-
nos. "Perco qualquer coisa nes-
ta vida, mas não a dignidade e o
respeito diante da minha raça",
falou o presidente.

"Não é Vossa Excelência exi-
bindo vídeo ou áudio para

quem quer que seja que vai me
frustrar ou (me fazer) deixar de
trabalhar para cassar o seu
mandato, porque Vossa Exce-
lência desrespeitou uma lei vi-
gente neste país."

Filho do presidente da Câ-
mara paulistana, o deputado
federal Alexandre Leite (União
Brasil) foi quem protocolou
uma das quatro denúncias
contra Cristofáro à Corregedo-
ria em razão da expressão "coi-
sa de preto".

O deputado classificou a ati-
tude do parlamentar como in-
decente, desrespeitosa e crimi-
nosa. "Temos de ser enérgicos,
contundentes e intolerantes no
combate ao racismo e, por isso,
recomendamos a cassação do
vereador."

As outras três denúncias à
Corregedoria foram apresen-
tadas pelas vereadoras Luana
Alves (PSOL) e Sonaira Fer-
nandes (Republicanos), que
são negras, e por uma morado-
ra de São Paulo.

Na queda de braço, Leite le-
vou o primeiro round ao em-
placar a vereadora Elaine Mi-
neiro (PSOL), da bancada co-
letiva Quilombo Periférico, co-
mo a relatora do caso na Cor-
regedoria.

A Corregedoria é um órgão
independente, e a escolha do
relator é uma prerrogativa do
corregedor-geral, o vereador
Gilberto Nascimento Júnior
(PSC). Segundo a assessoria de
Nascimento Júnior, Leite o con-
sultou somente para saber
quem estaria à frente no rodízio
para assumir a relatoria do caso
de Cristófaro. O corregedor, en-
tão, respondeu que seria a vez
de Elaine e confirmou que a in-
dicaria.

Outra solicitação do presi-
dente ao corregedor foi a de agi-
lizar o processo, que costuma se
estender por meses. Empossa-
da como a relatora na terça-fei-
ra passada, Elaine apresentou
dois dias depois o seu relatório
pedindo a cassação ou a sus-
pensão do mandato. O caso de
Cristófaro, inclusive, entrou de
última hora na pauta da reunião
da Corregedoria na quinta.

Cristófaro chegou a pedir a
suspeição de Elaine, mas o ór-
gão recusou.

Minutos após os vereadores
decidirem, por 6 votos a 0, pela
abertura do processo que pode
levar à cassação, Leite confir-
mou que a votação no plenário
será hoje.

Conforme o regulamento
da Câmara, o relatório de ad-
missibilidade, elaborado por
Elaine, precisa ser aprovado
por maioria simples (28 dos 55
vereadores).

Caso isso ocorra, Cristófaro
será convocado a apresentar a
sua defesa.

A Corregedoria, então, deve-
rá decidir se mantém Elaine pa-
ra conduzir o relatório que pode
sugerir a cassação, a suspensão
ou a absolvição do vereador.
Dessa vez serão necessários
dois terços dos votos da casa, o
equivalente a 37 vereadores.

PRESSÃO TUCANA

Doria desiste de candidatura à
Presidência após ficar isolado 
CAROLINA LINHARES E JOELMIR
TAVARES/FOLHAPRESS

O
ex-governador de
São Paulo João Doria
(PSDB) anunciou on-

tem que desiste de sua pré-can-
didatura ao Palácio do Planalto,
cedendo a pressões da cúpula
do seu partido, que pretende
anunciar apoio à senadora Si-
mone Tebet (MDB-MS) e conso-
lidar uma candidatura única da
chamada terceira via.

"Me retiro da disputa com o
coração ferido, mas com a alma
leve. Saio com sentimento de
gratidão e a certeza de que tudo
o que fiz foi em benefício de um
ideal coletivo, em favor dos pau-
listanos, dos paulistas e dos bra-
sileiros", disse em seu discurso.

"Hoje, serenamente, entendo

que não sou a escolha da cúpula
do PSDB. Aceito esta realidade
com a cabeça erguida. Sou um
homem que respeita o bom sen-
so, o diálogo e o equilíbrio. Sem-
pre busquei e seguirei buscando
o consenso, mesmo que ele seja
contrário à minha vontade pes-
soal. O PSDB saberá tomar a
melhor decisão no seu posicio-
namento para as eleições deste
ano", afirmou.

"Seguirei como observador
sereno do meu país. Sempre à
disposição de lutar a guerra pa-
ra a qual eu for chamado. Na vi-
da pública ou na vida privada.
Que Deus proteja o Brasil", con-
cluiu Doria.

O anúncio, feito em tom gra-
ve, na casa alugada para seu co-
mitê de campanha, nos Jardins,
contraria a postura de Doria e de

seus aliados nos últimos dias,
que vinham negando a possibi-
lidade de abrir caminho para a
emedebista.

Dirigentes do PSDB não acre-
ditavam que haveria acordo com
Doria e apostavam até na judi-
cialização do imbróglio. O tuca-
no chegou a sinalizar que busca-
ria a Justiça Eleitoral para garan-
tir que o PSDB lhe desse legenda
com base no fato de ter vencido
prévias em novembro passado.

Doria afirmou ontem que "o
Brasil precisa de uma alternati-
va para oferecer aos eleitores
que não querem os extremos",
em estocada nos líderes das pes-
quisas, Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) e Jair Bolsonaro (PL).

"Saio com o sentimento de
gratidão e a certeza de que tudo
o que fiz foi em benefício de um

ideal coletivo, em favor dos pau-
listanos, dos paulistas e dos bra-
sileiros", disse o tucano, que
exaltou realizações de seu go-
verno, como a viabilização de
vacinas contra a Covid-19.

"Peço desculpas pelos meus
erros. Se me excedi, foi por von-
tade de acertar. Se exagerei, foi
pela pressa em fazer com perfei-
ção. Se acelerei foi pela urgência
que as ações públicas exigem",
pontuou.

Doria relembrou sua história
na política e a carreira na inicia-
tiva privada, com menções tam-
bém ao pai, João Doria, que foi
deputado federal cassado no
golpe militar de 1964. "Em 2016,
seguindo os passos do meu pai,
decidi disputar uma eleição. Co-
meça aí minha saga no meu par-
tido", disse..

TSE recua, e Lira destitui
vice-presidente da Câmara 

Após recuo do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral), o presidente
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
oficializou em ato publicado on-
tem a convocação de nova eleição
para o cargo de vice-presidente da
Casa e para outros dois postos da
Mesa Diretora. As urnas para essa
eleição já foram instaladas no ple-
nário da Câmara. A vaga de vice
vai ser disputada por um deputa-
do do PL, partido de Jair Bolsona-
ro. Em live no dia 12 de maio, o
presidente afirmou ter pedido ao
partido de Valdemar Costa Neto
para destituir Marcelo Ramos, que
é seu opositor e trocou o PL pelo
PSD de Gilberto Kassab.

Lira fará novas eleições para
preencher não só a vice-presidên-
cia, mas também a segunda secre-
taria, ocupada por Marília Arraes
(PE) -que saiu do PT para o Solida-
riedade-, e a terceira secretaria,
que hoje é dirigida por Rose Mo-
desto (MS) -que trocou o PSDB
pela União Brasil. As vagas serão
disputadas por deputados do PT e
do PSDB.

A eleição será presencial. As
candidaturas poderão ser registra-
das até 19h de hoje. No PL, um dos
nomes apontados como candida-
to ao posto de vice é o do deputa-
do Vitor Hugo (GO). No entanto,
há quem avalie que o parlamentar
não concorreria, por ser pré-can-
didato ao governo de Goiás.

Conforme revelou o jornal
Folha de S.Paulo, o PL pressio-
nou o presidente da Câmara a
retirar o ex-integrante da legen-
da da vice-presidência da Casa e
tentar emplacar um deputado
da sigla no posto.

A ofensiva começou há cerca
de um mês, mas foi intensificada
após as críticas do amazonense à
edição de decretos que reduzem o
IPI (Imposto sobre Produtos In-
dustrializados) e afetam a zona
franca de Manaus.

Ramos recorreu ao TSE e con-
seguiu, no final de abril, uma deci-
são a seu favor, dada por Alexan-
dre de Moraes, considerado pelo
Planalto um adversário.

Na ocasião, Moraes determi-
nou que o presidente da Câmara
se abstivesse de acatar qualquer
deliberação do PL que buscasse
afastar ou substituir o deputado
da vice-presidência da Casa legis-
lativa. O ministro, porém, recuou
nesta segunda e revogou sua pró-
pria decisão.

O ministro afirmou que a limi-
nar concedida garantiu a Ramos o
exercício do mandato até o reco-
nhecimento de justa causa para
sua desfiliação. Questão essa, se-
gundo o magistrado, superada em
razão de carta anexada ao proces-
so em que Valdemar Costa Neto
concordou com o desligamento
do ex-correligionário.

Sobre perda de cargo na Mesa
Diretora por motivo de desfilia-
ção partidária, Moraes afirmou
que eventual ilegalidade no ato
do comando da Casa deve ser
avaliada pelo STF (Supremo Tri-
bunal Federal).

Ramos, no entanto, disse que
não pretende recorrer da decisão.
"Respeito a decisão dele (Moraes),
e, diferentemente do presidente
da Câmara que disse por todos os
cantos que desobedeceria a deci-
são anterior dele, eu quero dizer

que obedeceria a decisão dele e
não criarei mais instabilidade po-
lítica na Câmara."

O vice-presidente disse ainda
que não vai recorrer nem interna-
mente nem para o Supremo. "Eu
não me sinto à vontade de, num
país com 19 milhões de pessoas
passando fome, 13 milhões de de-
sempregados e inflação descon-
trolada, gastar minhas energias
brigando por um cargo", disse.

"Eu ser vice-presidente ou não
ser não muda a vida de ninguém.
O que muda a vida das pessoas é
eu lutar contra a fome, contra o
desemprego e contra a inflação, e
é com isso que vou gastar minhas
energias." Desde que Moraes to-
mou a decisão em favor de Ra-
mos, líderes alinhados a Lira de-
fendiam que o presidente da Câ-
mara descumprisse a determina-
ção judicial.

Na avaliação deles, o Judiciário
não poderia intervir em uma si-
tuação "interna corporis", ou seja,
que deveria ser solucionada inter-
namente. Aliados de Lira também
afirmavam que o PL tinha direito
de reivindicar o cargo de vice.

O regimento interno da Câma-
ra determina que o membro da
Mesa Diretora que trocar de parti-
do perde automaticamente o car-
go que ocupa. A vaga, então, é
preenchida após nova eleição.

A regra é reforçada por um arti-
go da Lei dos Partidos, que tam-
bém estabelece a perda automáti-
ca de função ou cargo na Câmara
do parlamentar que deixar o parti-
do pelo qual tenha sido eleito. O
objetivo é manter a proporção
partidária.

CRÍTICO DE BOLSONARO

Brasil tem 47
mortes  e
média de
óbitos fica
abaixo de 100

O Brasil  registrou 47
mortes por Covid-19 e
13.571 casos da doença,
ontem. Com isso, o país
chega a 665.727 vidas per-
didas e a 30.799.914 pes-
soas infectadas pelo Sars-
CoV-2 desde o início da
pandemia.

As médias móveis de
mortes e casos continuam
em estabilidade, ou seja,
sem variações superiores a
15% em relação aos dados
de duas semanas atrás. A
média de óbitos, após no-
ve dias, voltou a ficar abai-
xo de 100; ela agora é de 96
mortes por dia.

Já a média de infecções
agora é de 14.458 casos por
dia.

Os dados do país, cole-
tados 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 coro-
navírus.

Em relação à vacinação,
o Brasil registrou 425.104
doses de vacinas contra
Covid-19 nesta segunda.
De acordo com dados das
secretarias estaduais de
Saúde, foram 359.243 pri-
meiras doses. Também fo-
ram registradas 128.740
doses de reforço.

COVID-19

Deputada pede
cassação de vice da
Assembleia de SP

CABRESTO

A deputada estadual Monica
Seixas (PSOL) pediu a cassação
do mandato do vice-presidente
da Assembleia Legislativa de São
Paulo (Alesp), deputado Wel-
lington Moura (Republicanos),
por ele ter dito em plenário que
iria "sempre colocar um cabres-
to" na boca dela.

Monica protocolou uma re-
presentação contra Moura na
Comissão de Ética e Decoro Par-
lamentar da Assembleia, alegan-
do que ele agiu com "racismo e
machismo" e, com isso, quebrou
o decoro parlamentar. O episó-

dio ocorreu na quarta-feira pas-
sada, depois de o deputado dizer
que ela importuna o plenário.

Na representação, a deputa-
da afirma que "houve ofensa à
dignidade e decoro em sua for-
ma mais vil e cruel que é utili-
zando uma ferramenta que pes-
soas negras escravizadas eram
submetidas para que se calas-
sem e servissem ao escravocra-
ta". Segundo a peça, o deputado
Wellington Moura "animaliza"
Seixas "assim como os escravo-
cratas num período já condena-
do da história do Brasil".

Campanha de Lula quer usar
Alckmin para atrair tucanos
CATIA SEABRA E VICTORIA
AZEVEDO/FOLHAPRESS

Vice na chapa do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) na corrida ao Palácio do
Planalto, o ex-governador Ge-
raldo Alckmin (PSB) deverá
atuar na conquista do apoio de
tucanos já no primeiro turno da
disputa presidencial.

Essa é a aposta de integrantes
da coordenação da pré-campa-
nha de Lula após a desistência
do ex-governador João Doria
(PSDB).

Segundo esses colaborado-
res, a expectativa é que setor im-
portante do PSDB irá aderir à
candidatura da dupla, graças a
um movimento encampado por
Alckmin, que foi chamado de

"vice dos sonhos" pelo ex-presi-
dente, na tarde de ontem, du-
rante reunião com dirigentes de
partidos aliados.

"Se vocês encontrarem um
vice dos meus sonhos é o Alck-
min", afirmou Lula, durante o
encontro, segundo relato de al-
guns dos presentes.

Além de Alckmin, a expecta-
tiva é que o ex-ministro Aloysio
Nunes Ferreira busque apoio no
tucanato. Na avaliação de um
integrante da cúpula petista, "a
saída de Doria abre a porteira e
acelera este movimento".

Aloysio Nunes diz, no entan-
to, ser importante que o próprio
Lula defina como será essa arti-
culação.

"Não estou tentando angariar
apoio de tucanos ao Lula. Acho

necessário esperar que o próprio
candidato diga como pretende
ampliar sua campanha para
além da coligação que lançou a
chapa Lula/Alckmin", afirmou.

Petistas apostam, por exem-
plo, na aproximação com tuca-
nos como os ex-governadores
Tasso Jereissati e Marconi Peril-
lo, além do ex-prefeito Arthur
Virgílio Neto.

Apesar do assédio, Perillo
descarta, neste momento, uma
declaração de apoio a Lula já no
primeiro turno. Segundo ele, o
PSDB deve ter candidato à Pre-
sidência. "Na minha opinião, a
saída deveria ser caseira, lan-
çando Eduardo Leite à Presi-
dência", afirmou.

Minutos após saber da desis-
tência de Doria, Lula afirmou

que conversará com todos os se-
tores sociais.

Em reunião com dirigentes
partidários, o petista disse que
ninguém gosta mais de diálogo
do que ele. O ex-presidente ci-
tou o agronegócio, o mercado fi-
nanceiro e o empresariado co-
mo exemplos de setores com os
quais está disposto a conversar.

Segundo o deputado Ivan Va-
lente, presente na reunião, Lula
disse que sempre dialogou e vai
continuar dialogando, mas vai
falar olho no olho com o traba-
lhador.

Coube à presidente do PT,
deputada Gleisi Hoffmann, in-
formar aos participantes da reu-
nião da desistência de Doria, se-
gundo ela, por ter se isolado no
partido.

SEM DORIA
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UFRJ inaugura projeto
de geração simultânea
de eletricidade e água

BALBÚRDIA

CRISTINA INDIO DO
BRASIL/ABRASIL 

A Coppe - Instituto Alberto
Luiz Coimbra de Pós-Gradua-
ção e Pesquisa em Engenharia
- da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ) inaugu-
rou ontemeuma ilha de polico-
geração sustentável capaz de
gerar simultaneamente eletri-
cidade, água destilada e bio-
diesel. Segundo a professora e
coordenadora do projeto, Ca-
rolina Naveira-Cotta, o sistema
conjuga o uso de energia solar
com a recuperação de calor.  

“Temos painel solar que ge-
ra eletricidade e, ao gerar ele-
tricidade, joga fora muito calor
no ambiente. Esse calor é recu-
perado para a destilação de
água. Por isso, permite gerar
eletricidade simultaneamente
à água destilada. Essa água é
potável, pode ser usada para
consumo humano ou ter al-
gum uso industrial”, informou,
em entrevista à Agência Brasil.

De acordo com a professo-
ra, o projeto pioneiro no país
pode ser um importante alia-
do de prefeituras e comunida-
des remotas do semiárido nor-
destino que não estão conec-
tadas ao Sistema Interligado
Nacional, chamadas de off-
grid. Ilhas, áreas em conflito
ou de desastres ambientais
também seriam atendidas.

“Pode ser aplicado em qual-
quer lugar que esteja remoto
ou inóspito. Então, se pode
pensar em uma ilha, uma pla-
taforma, um navio, no semiári-
do do nordeste, para atender
comunidades que dependam
de energia e também de água”,
revelou, completando com o
exemplo de uma ilha também
off-grid. “Não tem cabo che-
gando lá [na ilha], em vez de
queimar diesel no gerador, co-
loca um painel, gera eletricida-
de e transforma água do mar
em água potável”, comentou.

A professora informou que
no semiárido nordestino há
cerca de 4 mil comunidades
identificadas com necessidade
de água. Atualmente, revelou,
o Programa Água Doce (PAD)
do governo federal atende 900
comunidades com o sistema
funcionando, o restante está a
espera de ter energia ou água
ou os dois simultaneamente.

“Certamente, no Nordeste
a gente tem uma área de apli-
cação imediata”, observou,
destacando que o PAD faz
dessalinização da água, mas
necessita de eletricidade e, por
isso, nem todas as comunida-
des identificadas puderam ser
atendidas. “O nosso descen-
tralizador pode ser comple-
mentar ao PAD.”

Segundo a Coppe, o protóti-
po é financiado pela Petrogal
Brasil via Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) e Embra-
pii-Coppe, e apoio da Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro (Fa-
perj), da Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior (Capes), do Conse-
lho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico
(CNPq) e da Marinha do Brasil.

O projeto desenvolvido no

Laboratório de Nano e Micro-
fluidica e Microssistemas
(LabMEMS) da UFRJ vai com-
pletar em junho dois dos três
anos definidos no contrato. O
protótipo foi montado há cer-
ca de um ano. Chefiado pela
professora, contou com a par-
ticipação de 15 pesquisadores.

INVESTIMENTOS
A coordenadora afirmou

que projetos do tipo passam
por uma escala que vai se 1 a 9,
criada pela Nasa para indicar
o amadurecimento tecnológi-
co de um produto. Na escala, o
máximo representa que pode
ser comercializado. O projeto
apresentado hoje está em TRL
(Technology Readiness Level)
6, correspondente a demons-
trador em ambiente relevante.
Para o projeto subir de nível
depende de investimentos do
governo federal ou de empre-
sas do setor privado interessa-
das na sua aplicação.

“O governo federal ou algu-
ma empresa que tenha inte-
resse em trabalhar conjunta-
mente para replicarmos ou le-
var esse demonstrador daqui
para um lugar operacional, ou
seja, interior do Nordeste, por
exemplo. Ele está pronto e de-
monstrado para ganhar esca-
la, mas, para isso, precisamos
de colaborações ou do gover-
no federal ou de indústrias”,
relatou, afirmando ter espe-
rança de que a Petrogal Brasil
tenha interesse em dar conti-
nuidade ao projeto.

“Eles poderiam ser a pró-
pria indústria, continuando a
colaboração, mas hoje aqui,
na inauguração, tivemos vá-
rias empresas e agências que
poderiam também ter interes-
se e ajudar no próximo passo.”

CUSTOS
Conforme a professora, é

difícil falar em valores, uma
vez que foi desenvolvido ape-
nas um protótipo. Os custos,
segundo ela, podem cair se ele
for produzido em grande esca-
la. “Os custos são similares a
qualquer processo de dessali-
nização. Só que, aqui, a vanta-
gem é que depois de instalado
é muito mais barato, porque é
autossuficiente. Gera eletrici-
dade e, com o rejeito com o ca-
lor jogado fora, dessaliniza a
água, então, os custos opera-
cionais, a nossa expectativa é
que sejam menores que em
outros processos”, disse.

O protótipo, inaugurado
nesta segunda-feira, está
montado em frente ao Centro
de Tecnologia 2, Cidade Uni-
versitária da UFRJ, na Ilha do
Fundão, zona norte do Rio.

A ilha de policogeração sus-
tentável ocupa uma área de
200m², onde foram instalados
um painel fotovoltaico de alta
concentração, com capacida-
de de gerar cinco quilowatts
de energia elétrica e oito qui-
lowatts de energia térmica, re-
cuperáveis, além de três con-
juntos de coletores solares pa-
ra aquecimento de água. A
ilha é flexível e pode ser modi-
ficada para uso em outros lo-
cais e adaptada para cogera-
ção de outros insumos, de-
pendendo do objetivo e uso.

CONTRA CHINA

Biben incita guerra em Taiwan
com declaração estapafúrdia
O

presidente Joe Biden
afirmou ontem que
os Estados Unidos

usariam a força para defender
Taiwan caso a ilha fosse invadi-
da pela China –um comentário
que, segundo assessores do de-
mocrata, não representa nenhu-
ma mudança na política ameri-
cana em relação ao território,
mas que gera a expectativa de
uma reação mais dura no dis-
curso de Pequim.

Biden participava de uma en-
trevista coletiva ao lado do pre-
miê do Japão, Fumio Kishida,
como parte de sua primeira via-
gem à Ásia desde que foi eleito
para a Casa Branca, quando foi
questionado por um jornalista
se os EUA defenderiam Taiwan
em caso de ataque.

A resposta do presidente foi
direta. "Sim. Esse é o compro-
misso que assumimos", afirmou.
"Nós concordamos com a políti-
ca de uma só China, nós aderi-
mos a ela e a todos os acordos
feitos a partir daí. Mas a ideia de
que (Taiwan) pode ser tomada à
força não é apropriada". Biden
acrescentou que sua expectativa
é de que esse cenário não acon-
teça ou seja tentado por Pequim.

A fala reitera o posiciona-
mento de Washington definido
como "ambiguidade estratégi-
ca" -por meio dessa abordagem,
os EUA têm um acordo de forne-
cimento de armas e outros tipos

de assistência à ilha, mas não
contestam formalmente a alega-
da soberania de Pequim em re-
lação a Taiwan, mas se dizem
comprometidos a garantir que a
ilha possa se defender.

Esta não foi, contudo, a pri-
meira declaração de Biden indi-
cando uma ação dos EUA em
defesa de Taiwan contra uma
eventual invasão chinesa. Há,
na verdade, uma série delas. Em
outubro de 2021, por exemplo, o
democrata concedeu entrevista
à CNN americana em que que
foi questionado por um mem-
bro da plateia sobre o tema e
deu resposta semelhante à sua
fala desta segunda.

Na ocasião, além de afirmar
que os EUA "têm um compro-
misso" com a defesa de Taiwan,
Biden reafirmou o poderio mili-
tar americano em uma fala in-
terpretada como uma provoca-
ção aos principais adversários
geopolíticos de Washington.
"China, Rússia e o resto do mun-
do sabem que somos os milita-
res mais poderosos da história",
disse o presidente.

A reação de Pequim, à época,
seguiu o protocolo da diploma-
cia chinesa, que comumente
busca classificar de interferência
externa quaisquer comentários
feitos sobre o status de Taiwan.
"Quando se trata de questões re-
lacionadas à soberania e integri-
dade territorial da China e ou-

tros interesses fundamentais,
não há espaço para fazer com-
promissos ou concessões", afir-
mou àquela altura Wang Wen-
bin, porta-voz do Ministério das
Relações Exteriores chinês.

Até a manhã desta segunda, o
único comentário público acer-
ca da fala de Biden também veio
de um porta-voz da diplomacia
chinesa, que expressou "forte
insatisfação e oposição à resolu-
ção das declarações" do ameri-
cano. O Ministério das Relações
Exteriores de Taiwan, por sua
vez, divulgou nota em que agra-
dece a Biden por seu apoio.

Taiwan é um tema considera-
do ultrassensível para Pequim.
Para o regime chinês, a ilha é
uma província rebelde. "Opo-
mo-nos firmemente às ativida-
des separatistas que buscam a
'independência de Taiwan'.
Opomo-nos firmemente à inter-
ferência estrangeira", diz um
trecho da resolução histórica do
Partido Comunista Chinês pu-
blicada no ano passado, quando
alcançou seu centenário.

Para Grant Newsham, coro-
nel aposentado do Corpo de Fu-
zileiros Navais dos EUA e agora
pesquisador do Fórum do Japão
para Estudos Estratégicos, o sig-
nificado da fala do presidente
americano é claro. "Esta decla-
ração merece ser levada a sério.
É uma declaração bastante clara
de que os EUA não ficarão de

braços cruzados se a China ata-
car Taiwan".

No início do mês, o diretor da
CIA, William Burns, disse que
Pequim observa "com atenção"
a invasão da Ucrânia para
aprender as lições dos "custos e
consequências" de uma even-
tual tomada da ilha pela força.

Mais recentemente, a China
acusou os EUA de "manipulação
política" após o Departamento
de Estado editar o verbete sobre
relações com Taiwan em seu si-
te. A pasta removeu um trecho
em que mencionava não apoiar
a independência da ilha e reco-
nhecer a posição chinesa sobre
o território ser parte do país.

Segundo analistas, os comen-
tários de Biden sobre Taiwan
podem ofuscar o ponto central
de sua agenda no Japão, o lança-
mento do Quadro Econômico
Indo-Pacífico (IPEF, na sigla em
inglês), iniciativa que estabelece
padrões sobre trabalho, am-
biente e cadeias de suprimentos
na relação entre EUA e seus alia-
dos na Ásia.

A viagem do americano ao
continente começou na última
sexta-feira (20), na Coreia do
Sul. Ele deve se encontrar ainda
com outros líderes do Quad,
grupo de cooperação de segu-
rança formado por EUA, Austrá-
lia, Índia e Japão como forma de
conter a crescente influência da
China sobre a Ásia.

Time elege Guajajara
como pessoa influente 

2022

A revista americana Time
elegeu a coordenadora execu-
tiva da Apib (Articulação dos
Povos Indígenas do Brasil), So-
nia Guajajara, e o cientista Tu-
lio de Oliveira entre as 100 pes-
soas mais influentes do mundo
em 2022. A lista foi divulgada
na manhã de ontem.

Os dois foram eleitos na ca-
tegoria Pioneiros. Guajajara fi-
gura na lista em razão de seu
trabalho e ativismo em defesa
dos direitos dos povos indíge-
nas, e Oliveira, que é brasileiro
mas vive na África do Sul, em
função do trabalho que reali-
zou para a identificação da va-
riante Ômicron do coronavírus,
sequenciada no país africano.

O texto de apresentação da
coordenadora da Apib é assi-

nado por Guilherme Boulos, lí-
der do MTST (Movimento dos
Trabalhadores Sem Teto) e
pré-candidato a deputado fe-
deral pelo PSOL. "Desde cedo,
ela lutou contra forças que têm
tentado exterminar sua comu-
nidade por mais de 500 anos",
escreveu Boulos no início da
descrição.

"Sonia segue resistindo:
contra o machismo, como
uma mulher feminista; contra
o massacre dos povos indíge-
nas, como uma ativista; e con-
tra o neoliberalismo, como
uma socialista", diz em outro
trecho –a líder indígena tam-
bém lançou, em março, sua
pré-candidatura para deputa-
da federal pelo estado de São
Paulo pelo PSOL.

Chefe da OMS diz que
entidade precisa ter
papel central na saúde

O diretor-geral da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS),
Tedros Adhanom, disse ontem
que a entidade precisa estar "no
centro" de um sistema global de
saúde, ao mesmo tempo em que
reconhece a necessidade de re-
formas internas.   A Assembleia
Mundial da Saúde, que está sen-
do realizada até o próximo dia 28
em Genebra, é vista como uma
das mais importantes nos 75
anos de história da agência de
saúde da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), pois busca
definir seu papel futuro na políti-
ca global de saúde e obter apro-
vação para uma revisão de fi-
nanciamento.

"Precisamos de uma OMS
mais forte e financiada de forma
sustentável, no centro da arqui-
tetura global de segurança sani-
tária", disse Tedros Adhanom
Ghebreyesus, em discurso na as-
sembleia anual da organização.

"Houve muitos pedidos para
que a OMS mude. E não há dúvi-

da de que mais mudanças são
necessárias", acrescentou. A
OMS está sob avaliação depois
que um painel independente a
descreveu como fraca quando a
Covid-19 apareceu, com pode-
res limitados para investigar sur-
tos e coordenar medidas de con-
tenção. Seus 194 Estados-mem-
bros, no entanto, são vistos co-
mo divididos sobre o fato de a
entidade merecer novos pode-
res, após a maneira como lidou
com a pandemia.

"Alguns membros estão di-
zendo que a OMS fez o que po-
dia durante a pandemia e que-
rem fortalecer sua autoridade.
Outros estão desiludidos com a
organização e muito divididos
quanto à possibilidade de rece-
ber mais poderes", disse Adam
Kamradt-Scott, professor de
Saúde Global na Escola de Go-
vernança Transnacional.

Em seu discurso, Tedros Ad-
hanom afirmou que a covid-19
está longe de terminar.

Nota
MISSÃO DA ONU CHEGA À CHINA PARA 
AVALIAR SITUAÇÃO DE MINORIAS MUÇULMANAS

A alta comissária das Nações Unidas para direitos humanos,
Michelle Bachelet, chegou à China ontem para uma visita de seis
dias, naquela que é a primeira viagem oficial de um titular do
cargo à nação asiática desde 2005. O principal ponto do roteiro é
Xinjiang, onde o regime comunista liderado por Xi Jinping é
acusado de reprimir minorias muçulmanas como a dos uigures. O
governo dos Estados Unidos, por exemplo, acusa Pequim de
praticar genocídio e crimes contra a humanidade na região.
Espera-se que a alta comissária visite centros de detenção locais
que, ao todo, abrigam mais de um milhão de uigures. 
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Nota
CASTRO DECLARA “BATATA DE 
MARECHAL HERMES” PATRIMÔNIO DO RJ

A famosa “batata de Marechal Hermes”, na Zona Norte do
Rio, agora é patrimônio cultural do Estado do Rio de
Janeiro. O governador Cláudio Castro sancionou a Lei
9.692/22, publicada ontem Diário Oficial, que dá o título ao
espaço.  “Há anos o local já é referência para cariocas e
turistas. Quem nunca passou nas barracas que vendem a
batata frita mais famosa do Rio? A lei que sancionei nada
mais é do que um reconhecimento a todos aqueles
comerciantes que movimentam o local. Parabenizo ainda o
precursor desse negócio, o Ademar. Literalmente dá gosto de
ver o sucesso que o empreendimento se tornou no nosso
estado”, declarou Cláudio Castro.  Próximo à saída da
estação de trem do bairro, o negócio começou há mais de
30 anos por iniciativa do comerciante Ademar de Barros
Moreira e se tornou um fenômeno. O produto é vendido com
frango a passarinho, queijo cheddar, linguiça calabresa e
virou um verdadeiro sucesso. 
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