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Ataque a tiros
em escola no
Texas mata ao
18 crianças 

EUA

Um homem de 18 anos parou
seu carro, desceu armado, en-
trou em uma escola de ensino
fundamental e matou a tiros ao
menos 18 crianças e 1 professora.
O ataque ocorreu em Uvalde, ci-
dade no sul do Texas onde três de
cada quatro moradores são de
origem latina. É o pior massacre
em uma instituição de ensino in-
fantil nos EUA em quase dez
anos. O atirador foi identificado
como Salvador Ramos. Por volta
das 11h30 (13h30 em Brasília),
ele entrou na escola com uma
pistola e disparou contra os alu-
nos e a professora -há a suspeita
de que ele portasse também um
rifle. Em seguida, foi morto pela
polícia, segundo o governador
do Texas, Greg Abbott. Inicial-
mente, o republicano havia in-
formado 14 vítimas entre as
crianças, mas horas depois um
porta-voz do Departamento de
Segurança Pública do estado
confirmou a morte de 18 crian-
ças e 1 adulto. Dois agentes que
atenderam a ocorrência ficaram
feridos, um dos quais foi o res-
ponsável pela morte do atirador,
e hospitais da região tratavam ao
menos dois feridos, incluindo
uma mulher de 66 anos e uma
menina de 10, em estado crítico.
O presidente Joe Biden usou o
caso para, em um discurso emo-
cionado, voltar a criticar o lobby
pró-armas no país e a defender o
controle no acesso a armamen-
tos. Não são conhecidas ainda as
motivações para o ataque, e a
identidade das vítimas não foi re-
velada -o jornal The New York
Times apontou que a professora
seria Eva Mireles, morta ao ten-
tar defender seus alunos. Segun-
do a polícia as investigações ain-
da estão no início, mas tudo in-
dica que Ramos agiu sozinho.
Ele era morador de Uvalde, cida-
de onde cursou o ensino médio.
O condado tem 24 mil habitan-
tes e fica a cerca de 100 quilôme-
tros da fronteira com o México.
O senador estadual Roland Gu-
tierrez disse, em entrevista à
CNN, que o jovem teria atirado
na avó em outro local e fugido da
cena do crime pouco antes de
atacar a escola. 

Intenção de Consumo das
Famílias cresce pelo 5o mês

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) registrou, na passagem de
abril para maio, um crescimento de 4,4%. É a quinta alta consecutiva do
indicador, medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).  Com o resultado, o índice atingiu 79,5 pontos
em uma escala de zero a 200 pontos, o maior patamar desde maio de
2020 (81,7 pontos). Na comparação com maio do ano passado, o cresci-

mento chegou a 17,7%. Os dados foram divulgados hoje (24), no Rio de
Janeiro, pela CNC. De abril para maio, a alta foi puxada pelas avaliações
sobre a perspectiva profissional (7,1%), o momento para a compra de
bens duráveis (5,5%) e sobre a renda atual (4,5%). Já a alta de 17,7% na
comparação com maio de 2021 foi influenciada principalmente pela
perspectiva profissional (25,3%), pela perspectiva de consumo. PÁGINA 2

O ex-juiz Sergio Moro (foto) virou réu em uma ação popular em
que deputados federais do PT pedem que ele seja condenado a res-
sarcir os cofres públicos por alegados prejuízos causados à Petrobras
e à economia brasileira por sua atuação à frente da Operação Lava Ja-
to. A ação judicial foi apresentada no dia 27 e enviada à 2ª Vara Fede-
ral Cível de Brasília. Os petistas não estipularam o valor da indeniza-
ção a ser pago em caso de condenação. Na segunda-feira, o juiz fede-

ral Charles Renaud Frazão de Morais recebeu a inicial, o que significa
que dará curso à ação. E determinou: "Cite-se o réu". O Ministério
Público Federal será intimado para ter "ciência da demanda". Na
ação, assinada pelos advogados Marco Aurélio de Carvalho, Fabiano
Silva dos Santos e Marco Antônio Riechel Mann Jr., do grupo Prerro-
gativas, os parlamentares afirmam que "o ex-juiz Sergio Moro mani-
pulou a maior empresa brasileira. PÁGINA 2

LAVA JATO

AÉREAS

Moro vira réu em ação do PT por
prejuízos na Petrobras e ao Brasil

A Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória que
proíbe a cobrança para despachar bagagens em voos nacionais e in-
ternacionais. O texto foi aprovado em votação simbólica e, agora, se-
gue para sanção do presidente Jair Bolsonaro (PL). O dispositivo que
prevê o fim da cobrança para despachar bagagens de até 23 quilos
em voos nacionais e de uma mala de até 30 quilos em voos interna-
cionais havia sido incluído por deputados na medida provisória. No

Senado, o item foi aprovado separadamente do texto principal. A co-
brança por malas despachadas foi autorizada em 2016, através de re-
solução da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Em 2019, o
Congresso já havia derrubado a cobrança pelo despacho de uma ba-
gagem até 23 quilos em aeronaves de até 31 assentos. O presidente
Jair Bolsonaro, no entanto, barrou o dispositivo e os parlamentares
mantiveram o veto. PÁGINA 2

Câmara acaba com cobrança de bagagens Operação com
22 mortos 
vira alvo de
investigação
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Bovespa sobe pela 4a

sessão, em dia de forte
queda da Petrobras

Em uma sessão marcada pe-
la forte queda das ações da Pe-
trobras, a Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) conseguiu
manter a tendência positiva
dos últimos dias e fechou em
alta pela quarta sessão seguida.

O Ibovespa (Índice Boves-
pa) encerrou os negócios on-
tem em leve alta de 0,21%, aos
110.580 pontos, apesar das
quedas próximas de 3% dos
papéis da Petrobras, após o
governo anunciar na véspera a
troca no comando da estatal.

As ações preferenciais da
petroleira fecharam em queda
de 3,06%, enquanto as ordiná-
rias caíram 2,96%. Nos Estados
Unidos, os ADRs (American
Depositary Receipt) da empre-
sa tiveram quedas ainda mais
agudas, que chegaram a 13,6%.

Apesar do tombo do dia,
analistas avaliam que, mesmo
com a nova troca, a política de
preços da Petrobras não deve
sofrer grandes alterações.

Ajudou a compensar o tom-
bo da Petrobras o bom desem-
penho dos papéis das petrolei-
ras do setor privado, com os
investidores migrando para
ativos que também se benefi-
ciam da alta do petróleo no
mercado internacional, sem

correr o risco de interferência
política.

As ações da PetroRio fecha-
ram em alta de 3,90%, e as da
3R Petroleum marcaram ga-
nhos de 3,39%, ficando entre as
maiores altas do dia na Bolsa.

Os papéis da Vale, que fe-
charam em alta de 1,35%, e
dos grandes bancos -Bradesco
avançou 2,1%, e Santander su-
biu 1,4%- também contribuí-
ram para a alta do Ibovespa.

No câmbio, após abrir em
alta contra o real, o dólar per-
deu força ao longo da sessão e
encerrou o dia próximo da es-
tabilidade.

Após três quedas seguidas,
a moeda americana fechou o
pregão praticamente estável,
em leve alta de 0,08%, a R$
4,8110 para venda.

Na Europa e na Ásia, o dia
foi de perdas expressivas. Nas
Bolsas europeias, o FTSE-100,
de Londres, recuou 0,39%, o
CAC-40, de Paris, desvalori-
zou 1,66%, e o DAX, de Frank-
furt, 1,80%.

Na Ásia, o CSI 300, da Chi-
na, teve perdas de 2,34% nesta
terça, e o Hang Seng, de Hong
Kong, caiu 1,75%. O Nikkei, de
Tóqui, teve desvalorização de
0,94%.
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CNC

Intenção de Consumo das
Famílias cresce pelo 5o mês
VITOR ABDALA/ABRASIL 

A
Intenção de Consumo
das Famílias (ICF) re-
gistrou, na passagem

de abril para maio, um cresci-
mento de 4,4%. É a quinta alta
consecutiva do indicador, medi-
do pela Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC).  

Com o resultado, o índice
atingiu 79,5 pontos em uma es-
cala de zero a 200 pontos, o
maior patamar desde maio de
2020 (81,7 pontos). Na compa-
ração com maio do ano passa-
do, o crescimento chegou a
17,7%. Os dados foram divulga-
dos hoje (24), no Rio de Janeiro,
pela CNC.

De abril para maio, a alta foi

puxada pelas avaliações sobre a
perspectiva profissional (7,1%),
o momento para a compra de
bens duráveis (5,5%) e sobre a
renda atual (4,5%).

Já a alta de 17,7% na compa-
ração com maio de 2021 foi in-
fluenciada principalmente pela
perspectiva profissional
(25,3%), pela perspectiva de
consumo (24,7%) e pelo empre-

go atual (21,8%).
Na análise por faixa de renda,

observou-se que a intenção de
consumo subiu mais nas famí-
lias com renda mais baixa (até
dez salários mínimos), com al-
tas de 4,8% no mês e 18,5% na
comparação anual. Para aqueles
que ganham mais de dez salá-
rios, os aumentos foram de 2,8%
e 15,3%, respectivamente.

MERCADOS

Silva e Luna: Andrade na Petrobras
abre 'avenida da privatização'

Demitido da presidência da
Petrobras em março, o general
Joaquim Silva e Luna disse, on-
tem, que a chegada de Caio Ma-
rio Paes de Andrade ao coman-
do da estatal pode representar a
privatização da empresa.

"Está aberta a avenida da pri-
vatização, se quiserem", disse o
militar à coluna de Igor Gadelha,
no site Metrópoles. Silva e Luna
também definiu Paes de Andra-
de como um "preposto" do mi-
nistro da Economia, Paulo Gue-
des, defensor da privatização.

O governo federal anunciou
na segunda-feira passada a nova
troca na presidência da Petro-
bras. José Mauro Ferreira Coe-
lho ficou 40 dias à frente da esta-
tal. Essa é a terceira mudança de
chefia durante o governo de Jair
Bolsonaro (PL). A estatal já foi
presidida também por Roberto
Castello Branco e pelo general
Joaquim Silva e Luna.

O novo indicado para o posto
é secretário especial de Desbu-
rocratização, Gestão e Governo
Digital, Caio Mario Paes de An-

drade, ligado ao Ministério da
Economia de Paulo Guedes. Ele
é membro dos conselhos de ad-
ministração da Embrapa (Em-
presa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária) e da PPSA (Pré-
Sal Petróleo). Indicado, o novo
nome ainda precisa ser apresen-
tado ao Conselho da Petrobras e
aprovado em assembleia.

O ex-secretário de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis,
foi indicado pelo Ministério de
Minas e Energia à presidência
após Adriano Pires desistir do

cargo. José Mauro assumiu o
posto no dia 14 de abril após o
seu nome ser aprovado para o
comando da empresa pelo con-
selho de administração da esta-
tal, e deixou o cargo em meio à
alta dos combustíveis.

O presidente anterior, gene-
ral Joaquim Silva e Luna, tam-
bém foi demitido por Bolsonaro
em meio ao aumento nos preços
dos combustíveis. Antes dele, o
presidente era Roberto Castello
Branco, que foi removido do
cargo em fevereiro de 2021.

EX-PRESIDENTE

Câmara aprova MP e gratuidade
para despachar mala em voos 
DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS

A Câmara dos Deputados
aprovou ontem a medida provi-
sória que proíbe a cobrança pa-
ra despachar bagagens em voos
nacionais e internacionais.

O texto foi aprovado em vota-
ção simbólica e, agora, segue
para sanção do presidente Jair
Bolsonaro (PL).

O dispositivo que prevê o fim
da cobrança para despachar

bagagens de até 23 quilos em
voos nacionais e de uma mala
de até 30 quilos em voos inter-
nacionais havia sido incluído
por deputados na medida pro-
visória. No Senado, o item foi
aprovado separadamente do
texto principal.

A cobrança por malas despa-
chadas foi autorizada em 2016,
através de resolução da Anac
(Agência Nacional de Aviação
Civil). Em 2019, o Congresso já

havia derrubado a cobrança pe-
lo despacho de uma bagagem
até 23 quilos em aeronaves de
até 31 assentos. O presidente
Jair Bolsonaro, no entanto, bar-
rou o dispositivo e os parlamen-
tares mantiveram o veto.

A MP aprovada ontem acaba
com a necessidade de contratos
de concessão das empresas aé-
reas, libera a construção de
aeródromos sem autorização
prévia e autoriza as empresas a

barrarem por até um ano os pas-
sageiros indisciplinados.

O texto da medida provisória
também revoga a obrigatorieda-
de de revalidação de outorgas a
empresas a cada cinco anos e
simplifica a autorização para fun-
cionamento de empresas estran-
geiras e com a exigência de CNPJ
e filial em território brasileiro.
Também põe fim à exigência de
que haja autorização prévia para
construção de aeródromos.

AÉREAS

Modernização do 
setor elétrico inclui
energia mais barata

IPEA

PEDRO PEDUZZI/ABRASIL 

Novas tecnologias levam à
possibilidade de uso de novos
equipamentos que proporcio-
nam novas formas de serviços e
de relações comerciais. A exem-
plo da telefonia, o setor de energia
também passa por esse processo
e, diante dele, tem procurado
atualizar a legislação. Este foi o te-
ma debatido ontem durante o Ci-
clo de Palestras sobre Legislação e
Políticas Públicas – evento pro-
movido pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea).  

“Quando se fala em moderni-
zação e liberalização do setor elé-
trico, na minha cabeça tem, na

ponta, energia mais barata para
empresas e consumidores”, disse
o presidente do Ipea, Erik Alencar
de Figueiredo, ao dar início ao
evento que teve, como foco cen-
tral, o Projeto de Lei 414/2021
que, segundo o governo, pode
ajudar a modernizar o setor, caso
seja aprovado.

Entre as possibilidades previs-
tas pelo projeto, está a de permi-
tir, ao pequeno consumidor, li-
berdade para escolher quem será
seu fornecedor de energia. Na
teoria, caso haja um mercado
realmente competitivo, a expec-
tativa é que a consequência disso
sejam preços mais baixos para o
consumidor final.

Prévia da inflação
oficial fica em 
0,59% em maio

IPCA-15

O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo 15 (IP-
CA-15), que mede a prévia da
inflação oficial, registrou taxa
de 0,59% em maio deste ano. A
taxa é inferior ao 1,73% de
abril, mas superior ao 0,44% de
maio de 2021.

Segundo o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE), essa é a maior variação
do IPCA-15 para um mês de
maio desde 2016 (0,86%). Com
o resultado o IPCA-15 acumula
taxas de inflação de 4,93% no
ano e de 12,20% em 12 meses.

Oito dos nove grupos de
produtos e serviços pesquisa-
dos tiveram alta em maio, com

destaque para transportes,
com inflação de 1,80%. Entre
os itens que puxaram a alta de
preços do segmento estão pas-
sagens aéreas (18,40%), com-
bustíveis (2,05%) seguro de
veículo (3,48%), táxi (5,94%),
metrô (2,17%) e ônibus urbano
(0,17%).

O segundo principal impacto
para o IPCA-15 veio dos alimen-
tos e bebidas, que apresentaram
variação de 1,52% na prévia de
maio, com destaque para itens
como leite longa vida (7,99%),
batata-inglesa (16,78%), cebola
(14,87%) e pão francês (3,84%),
além das refeições fora do domi-
cílio (1,02%).

Governo volta ao 
Supremo para tentar 
baixar ICMS do diesel

JOGO DE CENA

O ministro André Mendon-
ça, do STF (Supremo Tribunal
Federal), deu 48 horas de pra-
zo "improrrogável" para que
todos os estados e o Distrito
Federal prestem informações
na ação em que o governo ten-
ta garantir a redução da co-
brança do ICMS sobre o diesel
pelos estados.

O magistrado autorizou que
todos os secretários de Fazen-
da que fazem parte do Confaz
(Conselho Nacional de Política
Fazendária) sejam parte ofi-
cialmente do processo no Su-
premo, e determinou que os

governos concedam dados re-
lativos à cobrança do tributo
estadual em relação ao com-
bustível. Os estados ainda não
se manifestaram. 

O ministro não emitiu me-
dida cautelar suspendendo o
convênio, mas pediu que os
estados forneçam informações
sobre as alíquotas de ICMS co-
bradas nos últimos 60 meses
sobre os combustíveis. 

O período é citado na lei co-
mo referência para uma alí-
quota de transição, que valeria
até que um novo modelo fosse
instituído.

Senado aprova 
perdão de até 99% 
em dívidas do Fies 

EDUCAÇÃO

O Senado Federal aprovou,
ontem, a medida provisória que
prevê desconto de até 99% na re-
negociação de dívidas com o
Fies (Fundo de Financiamento
Estudantil) e amplia o seu rol de
beneficiários.

A medida prevê que estudan-
tes inscritos no CadÚnico (Ca-
dastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal) ou
beneficiados pelo auxílio emer-
gencial poderão receber o per-
dão máximo do valor devido.

Das 95 emendas apresenta-
das por senadores, o relator da
matéria, o senador Fernando
Bezerra Coelho (MDB-PE), re-
comendou a rejeição de todas, e

fez apenas algumas adequações
de redação, por exemplo substi-
tuindo o trecho "com desconto
de 99%" por "com desconto de
até 99%".

A reprovação das emendas se
dá em razão do prazo máximo
para votação da medida provi-
sória, 1º de junho.

Caso fossem feitas alterações
no mérito da medida, o texto te-
ria que ser enviado novamente
para a Câmara dos Deputados e
ser apreciado novamente por lá.
Assim, é difícil imaginar que o
trâmite acabasse dentro do pra-
zo necessário e, assim, a medida
provisória perderia validade e
deixaria de vigorar.
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País/São Paulo

Dispersão atrapalha
abordagem de usuários
na cracolândia

DOCUMENTO

MARIANA ZYLBERKAN E
DANILO VERPA/FOLHAPRESS

A organização social respon-
sável pela abordagem de usuá-
rios de crack na região central
de São Paulo afirmou em docu-
mento que a dispersão de de-
pendentes químicos pela região
central de São Paulo tornou
mais difícil o trabalho das equi-
pes de assistência social na cra-
colândia.

A informação consta em do-
cumento da Associação Comu-
nitária São Mateus, contratada
pela gestão do prefeito Ricardo
Nunes (MDB) e responsável pe-
lo Seas (Serviço Especializado
de Abordagem Social) na região
da praça Princesa Isabel, alvo
de operação policial que expul-
sou usuários e prendeu trafi-
cantes no último dia 11.

Procuradas pela reporta-
gem, tanto a gestão municipal
quanto a estadual defenderam
a operação policial e afirmaram
que o número de atendimentos
aumentou desde que ela foi
realizada.

O relatório da organização
social foi enviado à administra-
ção municipal no dia da opera-
ção e detalhou o trabalho de
abordagem aos usuários após o
esvaziamento da praça. No fim,
os técnicos ressaltaram que "a
ação dificulta o acesso a essa
população elevando sua migra-
ção a outros territórios".

O serviço de assistência so-
cial é terceirizado na cidade de
São Paulo. A Smads (Secreta-
ria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social) con-
trata as organizações sociais e
fiscaliza o trabalho, mas não
tem ingerência sobre o serviço
prestado.

Mesmo diagnóstico foi apre-
sentado ao Ministério Público
por técnicos da Associação Co-
munitária São Mateus na se-
gunda-feira passada. A convo-
cação faz parte do inquérito
aberto por quatro promotores
para investigar a ação policial
na praça.

"Eles falaram que não tem
material humano suficiente pa-
ra procurar os usuários pelas
ruas do centro", diz o promotor
Arthur Pinto Filho, um dos res-
ponsáveis pelo inquérito.

O promotor ressaltou a alta
rotatividade dos funcionários
que fazem as abordagens devi-
do ao baixo salário diante de um
trabalho desgastante. Segundo
Pinto Filho, o contrato com a
prefeitura paga em média R$
1.800 aos agentes sem exigência
de especialização, apenas ensi-
no médio completo. São 42 fun-
cionários para abordar até mil
pessoas no fluxo –como como é
chamada a concentração de
usuários de drogas– diariamen-
te em turnos das 8h às 22h. "Fica
difícil estabelecer o vínculo des-
sa forma", diz o promotor.

A dificuldade de atendi-
mento como consequência da
dispersão de usuários vai de
encontro ao que tem sido dito
pela Polícia Civil e pelo secre-
tário-executivo de Projetos Es-
tratégicos da prefeitura, Alexis
Vargas, coordenador do pro-
grama municipal contra o
crack, o Redenção.

Segundo ele, é mais fácil
convencer os usuários a procu-
rar tratamento com eles disper-
sos do que quando estão con-
centrados em um ponto.

Uma tenda emergencial com
agentes de saúde e assistentes
sociais está montada na rua

Helvetia desde a última terça-
feira  para facilitar o acesso de
usuários em busca de atendi-
mento. A reportagem pediu o
balanço do número de pessoas
que procuraram a tenda na pri-
meira semana de funciona-
mento, mas a prefeitura não for-
neceu os dados.

A Folha requisitou nesta se-
gunda uma entrevista com o go-
vernador de São Paulo e candi-
dato à reeleição, Rodrigo Garcia
(PSDB), para comentar a situa-
ção atual da cracolândia. A as-
sessoria de imprensa do Palácio
dos Bandeirantes informou que
não havia espaço na agenda e
orientou a reportagem a buscar
a SSP (Secretaria de Segurança
Pública).

Em nota, a pasta afirmou que
as operações policiais na região
são integradas aos órgãos mu-
nicipais e estaduais que pres-
tam serviços e atendimento de
saúde e assistência social. Se-
gundo a secretaria, 62 pessoas
foram presas ou apreendidas e
10,2 quilos de drogas foram en-
contrados na região entre janei-
ro e março deste ano.

Dados da Secretaria Esta-
dual de Saúde apontam que
houve aumento de 23% na
busca de tratamento por de-
pendentes químicos na região
central após a ação policial na
praça Princesa Isabel no últi-
mo dia 11.

A gestão Nunes reiterou
que a dispersão dos usuários
como consequência das ações
policiais resultou no aumento
de usuários que procuraram
atendimento do programa Re-
denção. Entre janeiro e abril, a
secretaria-executiva de Proje-
tos Estratégicos informou que
aumentou de 27 para 133 o
número de pessoas encami-
nhadas aos equipamentos es-
pecializados.

A Smads afirmou que as
abordagens são feitas de manei-
ra planejada considerando a
nova situação da cracolândia, e
que 35% mais pessoas foram
abordadas entre janeiro e abril
deste ano. "Essa ampliação dos
atendimentos e tratamentos es-
tá diretamente vinculada à re-
dução e dispersão dos usuários,
que antes encontravam-se con-
centrados na Alameda Cleve-
land", informou a secretaria.

Vizinhos da rua Helvetia, on-
de desde quinta-feira passada
estão concentrados usuários e
traficantes, reclamam de convi-
ver com a feira de drogas a céu
aberto. A proximidade do local
também tem contribuído para o
aumento de casos de furtos e
roubos na vizinhança, segundo
os moradores.

Uma manifestação organiza-
da no último sábado foi até a se-
de da prefeitura, no Viaduto do
Chá, para pedir protestar contra
a situação atual e pedir uma so-
lução para a questão.

O quarteirão da Helvetia
entre a avenida São João e a
alameda Barão de Campinas
se transformou no novo ende-
reço da cracolândia após ação
policial que tirou as tendas
montadas na rua Doutor Fre-
derico Steidel, do outro lado
da avenida.

A rua, até então, pacata foi
ocupada por centenas de usuá-
rios após a dispersão da praça
Princesa Isabel. Antes de se es-
tabelecerem na via, os usuários
migraram por diversos pontos
do centro, mas eram impedidos
de ficar pela GCM (Guarda Civil
Metropolitana).

LAVA JATO

Moro vira réu em ação do
PT por prejuízos ao Brasil
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

O
ex-juiz Sergio Moro
virou réu em uma
ação popular em que

deputados federais do PT pe-
dem que ele seja condenado a
ressarcir os cofres públicos por
alegados prejuízos causados à
Petrobras e à economia brasilei-
ra por sua atuação à frente da
Operação Lava Jato.

A ação judicial foi apresenta-
da no dia 27 e enviada à 2ª Vara
Federal Cível de Brasília. Os pe-
tistas não estipularam o valor da
indenização a ser pago em caso
de condenação.

Na segunda-feira, o juiz fede-
ral Charles Renaud Frazão de
Morais recebeu a inicial, o que
significa que dará curso à ação.
E determinou: "Cite-se o réu".

O Ministério Público Federal
será intimado para ter "ciência
da demanda".

Na ação, assinada pelos ad-
vogados Marco Aurélio de Car-
valho, Fabiano Silva dos Santos
e Marco Antônio Riechel Mann
Jr., do grupo Prerrogativas, os
parlamentares afirmam que "o
ex-juiz Sergio Moro manipulou
a maior empresa brasileira, a

Petrobras, como mero instru-
mento útil ao acobertamento
dos seus interesses pessoais".

"O distúrbio na Petrobras afe-
tou toda a cadeia produtiva e
mercantil brasileira, principal-
mente o setor de óleo e gás."

A iniciativa da ação é dos de-
putados petistas Rui Falcão
(SP), Erika Kokay (DF), Natália
Bonavides (RN), José Guima-
rães (CE) e Paulo Pimenta (RS).

O advogado Marco Aurélio
de Carvalho sustenta que não há
revanchismo e que "corrupção
praticou Moro, ao violar regras
do direito".

"Nós, do Prerrogativas, defen-
demos que a ele sejam assegura-
dos a presunção de inocência, o
devido processo legal e o pleno
exercício de defesa, princípios
vilipendiados pela Lava Jato."

"Moro é um dos grandes res-
ponsáveis pelo rastro luminoso
de destruição e de miséria que o
lavajatismo deixou no país. Fo-
ram quase 5 milhões de desem-
pregos e aproximadamente 200
bilhões de reais de prejuízos à
nossa economia. Precisa, pois,
responder pelos atos que prati-
cou na condução da Força tarefa
de Curitiba. Terá direito à pre-

sunção de inocência e ao livre e
sagrado exercício do direito de
defesa, princípios que nunca
respeitou na sua vida profissio-
nal. Agora como réu, terá a
oportunidade de refletir sobre o
mal que provocou ao país", se-
gue o defensor.

Os cinco parlamentares do PT
afirmam na ação que, ao contrá-
rio do respeito aos limites legais
e à obrigação de imparcialidade,
Moro teve "condutas profunda-
mente alheias aos ditames im-
poníveis à atividade judicial".

Alegam que desvios de finali-
dade, excessos e abusos cometi-
dos pela Lava Jato, sobretudo
em virtude da "atuação viciada"
do ex-juiz, "resultaram em per-
das e danos muito superiores ao
interesse público", o que produ-
ziu "um cenário de desarranjo
econômico de altíssimo custo
social em nosso país".

A peça acusatória diz que em-
preiteiras e grandes fornecedo-
res de equipamentos para os se-
tores da construção e óleo e gás
foram alvejados de forma com-
pletamente atípica por Moro.

"A sanha persecutória do ma-
gistrado condutor da 'Lava Jato'
atrofiou as cadeias produtivas

dos setores de óleo e gás e cons-
trução civil, reduzindo-as a uma
fração ínfima do que subsistia
anteriormente", afirmam os re-
presentantes do PT.

Para dar suporte às acusações,
o grupo cita levantamentos reali-
zados por diferentes entidades,
entre eles um mencionado pelo
ministro Ricardo Lewandowski,
do STF (Supremo Tribunal Fede-
ral), por ocasião do julgamento
que anulou condenação imposta
a Lula no caso tríplex de Guarujá,
no ano passado.

O magistrado fez referência a
um estudo da professora Rosa
Maria Marques, da PUC de São
Paulo, baseado em pesquisa do
Ineep (Instituto de Estudos Es-
tratégicos de Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis).

"Esse estudo mostra também
que se estima que a Lava Jato re-
tirou cerca de R$ 142,6 bilhões
da economia brasileira. A ope-
ração produziu, pelo menos,
três vezes mais prejuízos econô-
micos do que aquele que ela
avalia ter sido desviado com a
corrupção. Isso fora os milhões
de desempregos que esta opera-
ção causou", afirmou Lewan-
dowski no ano passado.

TSE aprova federação entre
PT, PCdoB e PV, para 2022 
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

O TSE (Tribunal Superior Elei-
toral) aprovou ontem o registro
da federação partidária entre PT,
PC do B e PV.

Este tipo de aliança prevê que
as siglas ficarão unidas, como se
fossem um partido só, nas elei-
ções de outubro e durante os pró-
ximos quatro anos em âmbito na-
cional, estadual e municipal.

Trata-se da primeira federação
aprovada pelo TSE.

O prazo para o registro destas
agremiações é 31 de maio. O
PSDB e o Cidadania pediram o
aval no último dia 11. Já PSOL e
Rede protocolaram nesta terça.

A federação Brasil da Esperan-
ça, de sigla FE Brasil, aprovada
por unanimidade pelo tribunal,
vai apoiar a candidatura de Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) a presi-
dente.

O pedido de registro desta
união foi feito ao TSE em 23 de
abril.

O PSB chegou a negociar a par-
ticipação nesta união, mas optou
por ficar de fora. Ainda assim, a si-
gla filiou o ex-governador paulista
Geraldo Alckmin para ser o vice
na chapa de Lula.

A confirmação da federação
impede que os partidos sejam co-

ligados em determinados estados
e adversários em outros.

Além de compartilharem o
mesmo programa, as federações
têm um estatuto comum, com
suas regras internas.

Se um partido romper, a fede-
ração só poderá funcionar se ao
menos duas outras siglas conti-
nuarem unidas. Além disso, o
partido que se desligar sofrerá al-
gumas restrições, como não
acessar o fundo partidário du-
rante o período que faltar para
encerrar os quatro anos da alian-
ça inicial.

Nas coligações, os partidos se
uniam só para disputar a eleição,
em acertos que variavam de esta-
do a estado. Abertas as urnas, eles
não tinham nenhum compromis-
so entre si.

O ministro Alexandre de Mo-
raes, do TSE e do STF (Supremo
Tribunal Federal), disse na ses-
são desta quarta-feira que a fede-
ração pode servir como "união
estável para ser convertida em
casamento".

Há expectativa de que algu-
mas siglas que firmarem este tipo
de aliança decidam se fundir no
futuro.

"Não é possível que nosso sis-
tema eleitoral permaneça com es-
te número de partidos políticos

com ou sem representação no
Congresso", disse ainda Moraes.

O PSB não se uniu aos demais
partidos por divergências sobre a
composição do órgão que co-
mandará a federação e entraves
em palanques estaduais.

A presidente do PT e deputada
federal, Gleisi Hoffmann (PR), foi
eleita presidente da federação. O
mandato será de um ano e os par-
tidos farão um rodízio no coman-
do da agremiação.

Criado para salvar partidos pe-
quenos, a federação pode facilitar
a eleição de quadros a cargos pro-
porcionais, como é o caso dos de-
putados federais.

Os partidos que compõem a
federação também estarão juntos
nas eleições municipais de 2024.

A federação partidária que
reúne PT, PC do B e PV incluiu a
defesa da revogação da reforma
trabalhista e do teto de gastos em
seu programa.

O documento ainda defende
uma reforma "política e eleitoral",
com a "recriação de instrumentos
como conferências e conselhos".

O texto da federação afirma
que é preciso criar marcos legais
e institucionais que "enfrentem
os grandes monopólios das plata-
formas digitais, privadas e inter-
nacionais". 

PARTIDOS

Candidato 
de Bolsonaro 
é derrotado
na Câmara

Em votação interna, o PL
decidiu ontem indicar o
evangélico Lincoln Portela
(MG) para a eleição à vice-
presidência da Câmara, der-
rotando o deputado Vitor
Hugo (GO), candidato do
presidente Jair Bolsonaro e
ex-líder do governo na Casa.

A eleição será realizada
hoje. Portela recebeu 21 vo-
tos, contra 19 de Vitor Hugo.
O Planalto orientou votação
no nome do bolsonarista,
que é pré-candidato ao Go-
verno de Goiás. Os 40 votos
computados representam
pouco mais de metade da
bancada do PL na Câmara,
que tem 77 deputados.

Se eleito, Portela substitui-
rá o deputado Marcelo Ra-
mos (PSD-AM), destituído
pelo presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL), após
pressão do PL, partido de
Bolsonaro.

O nome de Portela foi
anunciado pelo líder do PL
na Câmara, Altineu Côrtes
(RJ). "A gente sabe que tem
companheiros no PL que
possivelmente farão uma es-
colha avulsa", afirmou.

VICE-PRESIDÊNCIA

Nota
PAI MATA FILHAS APÓS FAZÊ-LAS REFÉNS 
EM CASA NO INTERIOR DE SÃO PAULO

Um pai matou as duas filhas, de 5 e 6 anos, após fazê-las
reféns dentro da casa da família, no município de Avaré (SP).
A informação foi confirmada à reportagem pelo Corpo de
Bombeiros no fim da tarde de ontem. De acordo com um
representante da corporação, tudo indica que o pai, apesar de
negociar com a polícia por várias horas, não manteve as
crianças vivas por muitas horas. "O corpo das crianças
demonstrava uma rigidez que não é de uma morte que
ocorreu agora há pouco", disse o tenente-coronel Gonçalves,
em entrevista à TV Bandeirantes.

Aras bate boca com colega do
MPF durante sessão de conselho
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

O procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, bateu boca e
partiu para cima de um colega
durante sessão extraordinária do
Conselho Superior do Ministério
Público Federal (CSMPF) ontem.

O conflito interrompeu uma
votação de candidatos para as se-
te câmaras de coordenação e revi-
são do MPF. Ao todo, 27 subpro-
curadores-gerais da República
apresentaram seus nomes para li-
derar as câmaras temáticas no
biênio entre 2022 e 2024.

Um tumulto verbal entre con-
selheiros antecedeu o embate,
ocorrido entre Aras e o conselhei-
ro Nivio de Freitas Silva Filho.

Com o dedo em riste e em dire-
ção a Freitas, Aras começou a pe-
dir respeito entre os conselheiros.
"Eu só não posso admitir aqui es-
sa bagunça que o colega...", disse
o PGR, que preside o colegiado,
antes de tentar retomar a votação.

"Não. Bagunça... Vossa exce-
lência também interferiu quando
o colega estava falando. Então se
vossa excelência quer respeito,
me respeite também", respondeu
o conselheiro Nivio de Freitas Sil-
va Filho. "Vossa excelência não é
digno de respeito", rebateu Aras.
O bate-boca se intensificou.

Aras, então, levantou-se da ca-
deira e partiu em direção a Frei-
tas. Outros colegas deixaram seus
lugares, às pressas, para impedir o

confronto físico.
A sessão estava sendo transmi-

tida pela internet e foi interrompi-
da logo em seguida.

Cerca de dez minutos antes da
confusão, Niveo de Freitas já ti-
nha expressado contrariedade
ao ser interrompido por Aras en-
quanto declarava seu voto em
uma candidata. O PGR não dei-
xou o conselheiro terminar de fa-
lar um dos nomes que havia es-
colhido.

Procurado, Niveo de Freitas
não quis comentar o episódio. A
PGR não respondeu.

O Conselho Superior, presidi-
do por Aras e composto por ou-
tros dez subprocuradores-gerais,
é a instância máxima de delibera-

ção dentro do MPF.
Em 2020, Nivio de Freitas Silva

Filho se opôs publicamente a
Aras ao assinar uma carta aberta
em que criticava suas declarações
sobre a atuação das forças-tarefas
da Operação Lava Jato.

"As palavras do procurador-
geral da República pavimentam
trilha diversa e adversa, uma vez
que alimentam suspeitas e dúvi-
das na atuação do MPF", dizia o
documento, assinado por outros
integrantes do CSMPF.

A carta aberta ainda afirmava
que um Ministério Público "de-
sacreditado, instável e enfraque-
cido" atendia aos interesses da-
queles que se posicionam à mar-
gem da lei.

CORONEL ARAS
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Operação com 
22 mortos vira alvo 
de investigação 

VILA CRUZEIRO

A operação conjunta que
terminou com ao menos 22
pessoas mortas na favela da
Vila Cruzeiro virou alvo de in-
vestigação nos Ministérios Pú-
blicos federal e do estado do
Rio de Janeiro. O objetivo é
apurar eventuais violações de
direitos durante a ação da Po-
lícia Militar, da Polícia Federal
e da Polícia Rodoviária Fede-
ral na comunidade da zona
norte carioca.

No Ministério Público Fe-
deral, os procuradores pedi-
ram em caráter de urgência
aos superintendentes da Polí-
cia Federal e da Polícia Rodo-
viária Federal informações so-
bre efetivo que participou da
operação de ontem, com có-
pia de suas respectivas fichas
funcionais e relatório final so-
bre a ofensiva.

Já a Promotoria estadual
instaurou procedimentos so-
bre as circunstâncias das mor-
tes e solicitou ao comando do
Bope (batalhão especial da
PM) que envie em até dez dias
um relatório que aponte os res-
ponsáveis pelas ações letais.

Além disso, pediu à Polícia
Civil informações sobre os in-
quéritos abertos para apurar
os fatos.

David Gomes Lobo, lide-
rança da Faferj (Federação das
Associações de Favelas do Es-
tado do Rio de Janeiro), diz
que recebeu denúncias de
moradores sobre indícios de
execução nos corpos.

"Há relatos de pessoas as-
sassinadas que foram esfa-
queadas, inclusive há imagens
disso. Morte com faca não
acontece em situação de con-
fronto, portanto foi uma exe-
cução", diz ele, acrescentando
que há mais vítimas do que o
estimado na área onde houve
o tiroteio.

"Tem vários corpos na re-
gião da mata, entre os comple-
xos da Penha e do Alemão,
que a gente não conseguiu
acessar com instituições de di-
reitos humanos por causa da
operação."

A vereadora Tainá de Paula
(PT), que esteve na Vila Cru-
zeiro nesta terça-feira, disse
que ainda há relatos de pes-
soas feridas na mata. Segundo
essas informações, os feridos
têm enviado mensagens a fa-

miliares desde a madrugada,
mas não conseguem sair do
local com receio de serem
mortos pela polícia.

A vereadora também afir-
mou que viu o corpo de um
homem, estirado no meio da
favela, com diversas perfura-
ções e um pó branco seme-
lhante a cocaína espalhado
pela boca. A reportagem teve
acesso a fotos do corpo, envol-
vido em uma manta e deitado
sobre o chão, com sangue na
região do nariz e um pó bran-
co sobre a boca e o queixo. As
imagens não serão publicadas
para preservá-lo.

A Ouvidoria e o Núcleo de
Defesa dos Direitos Humanos
da Defensoria Pública do Rio
de Janeiro foram à favela para
coletar informações e fornecer
auxílio. Em nota, o órgão disse
que "os moradores pedem so-
corro enquanto relatam de-
sespero, angústia e muito me-
do" e que escolas, aparelhos
públicos e o comércio local es-
tão fechados.

Segundo Lobo, membros
das comissões de direitos hu-
manos da Alerj (Assembleia
Legislativa do Rio) e da OAB
(Ordem dos Advogados do
Brasil) não conseguiram en-
trar na comunidade para falar
com as famílias das vítimas.

"Infelizmente, não conse-
guimos subir. Era um tiroteio
muito intenso. Aí voltamos pa-
ra a associação de moradores,
que foi o local onde a gente
conseguiu se reunir para tra-
çar estratégia."

Questionada pela reporta-
gem, a Polícia Militar do Rio
de Janeiro não se manifestou
sobre os relatos de que pes-
soas teriam sido mortas sem
possibilidade de rendição.

A Polícia Militar diz que
equipes do Bope e da Polícia
Rodoviária Federal se prepa-
ravam para a incursão quando
suspeitos começaram a efe-
tuar disparos de arma de fogo
na parte alta da favela.

Segundo a PM, a operação
desta terça tinha como objeti-
vo prender em flagrante lide-
ranças criminosas, inclusive
vindos de outros estados co-
mo Alagoas, Bahia e Pará, que
se deslocariam da comunida-
de para a favela da Rocinha, na
zona sul.

EUA

Democracia será tema central
na Cúpula das Américas
RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS

A
Cúpula das Américas
terá cinco assuntos
prioritários, mas a de-

fesa da democracia deverá ser o
principal, explica Debbie Mucar-
sel-Powell (foto), conselheira es-
pecial para o evento. Ela disse
também que o encontro será usa-
do para debater o combate à de-
sinformação e estimular o avanço
de tecnologias como o 5G.

Organizado pelos EUA, o en-
contro pretende reunir líderes do
continente em Los Angeles no co-
meço de junho. O presidente Jair
Bolsonaro ainda não confirmou
presença, apesar da insistência
feita pelo governo americano.
Ontem, um enviado do presiden-
te Joe Biden foi a Brasília reforçar
o convite e ofereceu a possibilida-
de de uma reunião bilateral entre
os dois líderes.

"A cúpula vai perseguir uma
agenda regional centrada em
nosso apoio compartilhado à
democracia e direitos huma-
nos", afirmou Powell, em um
debate realizado pelo centro de
estudos Atlantic Council. "Estou
buscando garantir que a cúpula
mantenha o foco em proteger a
democracia e na governança de-
mocrática. Não vamos ser capa-
zes de atingir as metas se não ti-
vermos confiança em nossas
instituições."

A conselheira explicou que os
principais temas do evento, além
da proteção à democracia, são au-
mentar a resiliência contra pan-

demias, construir um futuro ver-
de, estimular o uso de energias
limpas e acelerar a transformação
digital no continente. Há a expec-
tativa de que os líderes partici-
pantes assumam novos compro-
missos nessas áreas.

Powell, 51, é filiada ao Parti-
do Democrata e foi deputada
pela Flórida (2019-2021). Ela
também disse que haverá deba-
tes na Cúpula sobre como com-
bater a desinformação em re-
des sociais, e que o evento bus-
cará meios de aumentar o aces-
so das pessoas mais pobres da
região a novas tecnologias, mas
de forma a garantir a segurança
dos dados, em uma crítica indi-
reta à presença da China nesse
mercado.

"Temos visto um crescimento
do comércio online, do empreen-
dedorismo e de negócios inova-
dores. Mas não podemos fazer is-
so sem realmente olhar sobre co-
mo isso afeta a democracia e a se-
gurança. Os governos da região
precisam ter certeza de que os
equipamentos e softwares de 5G
não vão introduzir riscos que po-
dem ameaçar a segurança nacio-
nal", afirmou.

A China é um grande fornece-
dor de tecnologias de conexão 5G,
e busca fechar negócios com paí-
ses do continente, enquanto os
EUA, há alguns anos, pressionam
os governos da região a não ado-
tar equipamentos chineses.

A conselheira contou ainda
que os organizadores estão con-
versando por WhatsApp com cer-

ca de 250 representantes da opo-
sição em Cuba, Venezuela e Nica-
rágua, que moram nesses países.
Parte dos debates tem ocorrido
por meio de troca de mensagens
de áudio. "O único acesso que
eles têm para se conectar com os
outros fora de Cuba ou da Vene-
zuela é por meio desse tipo de tec-
nologia", comentou.

Os governos de Cuba, Vene-
zuela e Nicarágua não foram
convidados para o encontro,
pois são considerados ditaduras
pelos Estados Unidos. Em res-
posta ao veto, o presidente do
México, Andrés Manuel López

Obrador, disse só iria caso os lí-
deres desses três países sejam
chamados.

Nas últimas semanas, os EUA
fizeram algumas concessões, co-
mo a retirada de medidas impos-
tas durante o governo Trump a re-
messas de dinheiro e viagens a
Cuba. Na prática, as novas deter-
minações facilitam, entre outros
pontos, o envio de dólares de cu-
banos que moram nos EUA para
familiares na ilha. Já o alívio das
sanções contra a ditadura de Ni-
colás Maduro deve permitir que a
estatal petrolífera PDVSA realize
negócios antes proibidos.

O governo americano está
preocupado com um possível es-
vaziamento do encontro, ideali-
zado pela Casa Branca como uma
tentativa de retomar o protago-
nismo na região. Realizar o en-
contro nos EUA sem os governan-
tes das duas maiores economias
da região seria considerado um
fiasco diplomático. Assim, autori-
dades americanas têm agido para
tentar convencer Obrador e Bol-
sonaro a irem.

Ao longo de seu mandato, Bol-
sonaro deu diversas declarações
em que colocou em xeque a legiti-
midade das eleições em caso de
uma eventual derrota na busca
pela reeleição. O líder brasileiro
deu apoio público a Donald
Trump, que perdeu a reeleição
em 2020 e não reconheceu o re-
sultado, e até hoje não conversou
com Biden. Caso ele decida ir à
Los Angeles, os dois poderão ter
sua primeira reunião bilateral.
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