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MISÉRIA

Negro peso em
arrobas: PGR
não vê crime
de Bolsonaro  

RACISMO

A PGR (Procuradoria-Geral
da República) afirmou não ter
identificado elementos passíveis
de configurar crime de racismo
na declaração de Jair Bolsonaro
(PL) que associou o peso de um
homem negro a arrobas, medida
geralmente usada na pesagem
de gado. Em manifestação en-
viada ao STF (Supremo Tribunal
Federal) na segunda-feira passa-
da, a Procuradoria afirmou que
"não houve nenhuma conotação
relacionada com a cor da pele"
na fala do presidente. Bolsonaro
voltou a usar uma expressão
considerada racista ao se referir
a um apoiador negro no último
dia 12 de maio. "Conseguiram te
levantar, pô? Tu pesa o quê, mais
de sete arrobas, não é?", disse ele
a um apoiador que aparece bre-
vemente na gravação no Palácio
da Alvorada, mas não é identifi-
cado. A fala foi veiculada em ví-
deo divulgado por canal bolso-
narista. Responsável pela análi-
se do caso, a vice-procuradora-
geral da República, Lindôra
Araújo, opinou pelo arquiva-
mento do caso . PÁGINA 3

Republicano
é entrave
para controle 
de armas 

EUA

Enquanto a polícia identi-
ficava os corpos em uma es-
cola no Texas e os pais dos
alunos rezavam para que
seus f i lhos não estivessem
entre as 21 vítimas, legislado-
res voltaram a encenar o ve-
lho debate sobre como impe-
dir os frequentes massacres a
tiros.  Pela maneira como o
sistema político dos EUA está
configurado,  porém,  não
existe uma saída para uma
das grandes crises america-
nas. O país deve seguir facili-
tando a compra e o porte de
armas, sangrando as estatísti-
cas  em vez de estancá-las.
Desde o ataque de 2012 na
escola Sandy Hook, que dei-
xou 26 mortos,  os  Estados
Unidos viveram mais de 3.500
outros tiroteios. PÁGINA 4

Faturamento
da indústria
de máquinas
recua 11,6% 

ABRIL

TUDO DOMINADO

O faturamento da indústria
de máquinas e equipamentos
caiu 11,6% em abril na compa-
ração com o mesmo mês do
ano passado, aponta balanço
da Associação Brasileira da In-
dústria de Máquinas e Equipa-
mentos (Abimaq). O total da
receita mensal ficou em R$
23,3 bilhões. No ano, de janei-
ro a abril, o setor acumula que-
da de 6,1% na receita líquida
total em relação aos primeiros
quatro meses de 2021.    Segun-
do a entidade, a queda regis-
trada no último mês anula par-
te do crescimento de 18,2% ob-
servado em março. “Apesar da
queda do período, a expectati-
va de recuperação do fatura-
mento em 2022 está mantida,
dado o bom desempenho dos
negócios”, informou a associa-
ção. Nos últimos 12 meses, o
saldo no faturamento é positi-
vo, com variação de 8,1%. O
primeiro quadrimestre de 2022
indica uma desaceleração do
ritmo da atividade industrial,
verificada no fim do ano passa-
do. PÁGINA 2

Fome no Brasil supera média
global e afeta mais as crianças

A insegurança alimentar no Brasil atingiu patamar recorde no final
de 2021 e superou, pela primeira vez, a média global. Ela afeta mais
mulheres, famílias pobres e pessoas entre 30 e 49 anos, grupos que
geralmente têm mais filhos –comprometendo a atual geração de
crianças brasileiras. Segundo pesquisa global Gallup realizada desde
2006 em cerca de 160 países, a taxa de insegurança alimentar na po-

pulação brasileira dobrou a partir de 2014, ano em que a economia
entrou em recessão no governo Dilma Rousseff (2011-2016), e tem
registrado crescimento medíocre desde então. Segundo os dados do
Gallup, analisados no Brasil pelo Centro de Políticas Sociais do FGV
Social, a taxa saltou de 17% em 2014 para 36% no final de 2021. Pela
primeira vez ela superou a média global (35%). PÁGINA 2

Com novo vice,
Bolsonaro passa
a deter direção
da Câmara  

O deputado Lincoln Portela (MG) (foto), da bancada evangélica,
foi eleito ontem novo vice-presidente da Câmara, em substituição ao
deputado Marcelo Ramos (PSD-AM), desafeto do presidente Jair
Bolsonaro (PL). Portela, indicado oficial do PL, recebeu 232 votos -
precisava do apoio da maioria absoluta dos votantes. Disputaram a
vaga, que pertence ao partido de Bolsonaro, a ex-ministra da Secre-
taria de Governo Flavia Arruda (DF), Bosco Costa (SE), Capitão Au-
gusto (SP) e Fernando Rodolfo (PE) -todos como avulsos. Na quarta-
feira passada, Portela derrotou o candidato do Planalto, deputado
Vitor Hugo (GO), por dois votos em votação interna do PL. PÁGINA 3

Desde que Cláudio Castro (PL) (foto) assumiu como governador interino do Rio de Janeiro, em agosto de 2020,
as forças de segurança do estado já realizaram 74 operações com pelo menos três mortes. No total, essas ações já
deixaram 330 civis mortos, indica um levantamento produzido pelo Geni (Grupo de Estudos dos Novos Ilegalis-
mos) da UFF (Universidade Federal Fluminense) a pedido da Folha. O grupo classifica como chacina essas ope-
rações policiais que terminaram com três ou mais pessoas mortas. O estudo foi realizado a partir da base de da-
dos do Geni, alimentada com notícias da imprensa, e abrange a região metropolitana do Rio de Janeiro. PÁGINA 4

GUSTAVO LIMA/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gestão Cláudio Castro acumula 330 
mortos em 74 operações policiais  

MATANÇA

ANTONIO CRUZ/ABRASIL
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Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(5/5) 12,75%
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(26/5) 0,67%
TR (prefixada)
(10/01/2022) 0,0436%

IGP-M 1,41% (abr.)
IPCA 1,06% (abr.)
CDI
0,84 até o dia 26/mai
OURO
BM&F/grama R$ 285,00
EURO Comercial 
Compra: 5,1453 Venda: 5,1459

EURO turismo 
Compra: 5,1644 Venda: 5,3444
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 4,8353 Venda: 4,8359
DÓLAR comercial
Compra: 4,8193 Venda: 4,8199
DÓLAR turismo
Compra: 4,8097 Venda: 4,9897

VIA ON NM 3.22 +6.27 +0.19

MRV ON NM 9.76 +3.83 +0.36

REDE D OR ON NM 34.990 +3.46 +1.170

SUL AMERICA UNT N2 25.87 +3.65 +0.91

3R PETROLEUMON NM 46.600 +3.10 +1.400

BANCO INTER UNT N2 13.24 −6.43 −0.91

BANCO PAN PN N1 7.71 −5.28 −0.43

AMERICANAS ON NM 21.89 −4.33 −0.99

CVC BRASIL ON NM 10.82 −4.25 −0.48

AZUL PN N2 20.07 −3.00 −0.62

PETROBRAS PN EDJ N2 32.05 +1.42 +0.45

VALE ON NM 84.30 +0.31 +0.26

ITAUUNIBANCOPN N1 25.70 −1.80 −0.47

PETROBRAS ON EDJ N2 35.10 +2.03 +0.70

BRASIL ON EDJ NM 37.57 −0.61 −0.23

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 32.120,28 +0,60

NASDAQ Composite 11.434,74 +1,51

Euro STOXX 50 3.684,43 +0,93

CAC 40 6.296,28 +0,69

FTSE 100 7.522,75 +0,51

DAX 30 14.007,93 +0,63

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,00% / 110.579,81 / -0,98 / Volume: 23.076.473.910 / Quantidade: 3.263.434
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Economia

Dólar fecha em leve
alta em dia de ata do
Fed; Bolsa fica estável

Após oscilar em alta desde
a abertura dos negócios on-
tem, a valorização do dólar
chegou a ultrapassar 1% no
início da tarde, mas o movi-
mento acabou perdendo força
próximo do final do pregão.

No encerramento da ses-
são, a moeda americana mar-
cava apreciação modesta de
0,2%, cotada a R$ 4,821 para
venda. Na máxima do dia, a
divisa chegou a encostar em
R$ 4,865, com a mínima em
R$ 4,806.

O recuo na alta da moeda
coincidiu com a divulgação da
ata do Fed (Federal Reserve,
banco central dos Estados
Unidos), embora o documen-
to não tenha trazido grandes
novidades ao mercado, confir-
mando indicações anteriores
de manutenção no ritmo de
aperto da política monetária
americana.

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa), destoou dos
pares globais e operou em leve
queda durante toda a sessão.

Já perto do final do pregão,
com a melhora do humor dos
investidores nos Estados Uni-
dos, com a ata ratificando no-
vas altas de 0,50 ponto pelo
Fed, o Ibovespa (Índice Boves-

pa) apresentou uma pequena
melhora, para fechar estável
ante o fechamento anterior,
aos 110.579 pontos.

Pressionaram negativa-
mente para o desempenho do
Ibovespa ontem as ações dos
grandes bancos, com queda
de 2,62% do Santander, e de
1,8% do Itaú. Já os papéis do
Bradesco recuaram 1,13%, e
os do Banco do Brasil, 0,61%.

Exportadoras de commodi-
ties impediram uma queda
mais intensa do Ibovespa,
com alta de 2,03% das ações
ordinárias da Petrobras, e de
1,42% das preferenciais. Os
papéis da estatal se recupera-
ram após as fortes perdas na
véspera, depois de o governo
determinar a troca no coman-
do da companhia.

Já a Vale fechou o dia com
ganhos moderados de 0,31%.

No mercado global, as Bol-
sas nos Estados Unidos oscila-
ram sob intensa volatilidade
desde a abertura, mas se fir-
maram no campo positivo
após a ata do Fed.

O S&P 500 teve valorização
de 0,95%, o Dow Jones subiu
0,60%, e o Nasdaq, com maior
concentração de negócios de
tecnologia, avançou 1,51%.
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MISÉRIA

Fome no Brasil supera média
global e afeta mais as crianças
FERNANDO
CANZIAN/FOLHAPRESS

A
insegurança alimen-
tar no Brasil atingiu
patamar recorde no

final de 2021 e superou, pela pri-
meira vez, a média global. Ela
afeta mais mulheres, famílias
pobres e pessoas entre 30 e 49
anos, grupos que geralmente
têm mais filhos –comprometen-
do a atual geração de crianças
brasileiras.

Segundo pesquisa global Gal-
lup realizada desde 2006 em
cerca de 160 países, a taxa de in-
segurança alimentar na popula-
ção brasileira dobrou a partir de
2014, ano em que a economia
entrou em recessão no governo
Dilma Rousseff (2011-2016), e
tem registrado crescimento me-
díocre desde então.

Segundo os dados do Gallup,
analisados no Brasil pelo Centro
de Políticas Sociais do FGV So-
cial, a taxa saltou de 17% em
2014 para 36% no final de 2021.
Pela primeira vez ela superou a
média global (35%), aferida a

partir de 125 mil questionários
aplicados no mundo.

Entre os 20% mais pobres
brasileiros, 75% responderam
afirmativamente se havia falta-
do dinheiro para a compra de
alimentos nos últimos 12 meses.
"A insegurança alimentar mais
elevada nesses segmentos tem
efeitos de longo prazo preocu-
pantes por causa do maior nú-
mero de crianças envolvidas e
da desnutrição entre elas", afir-
ma Marcelo Neri, diretor do
FGV Social.

"O que impressiona também
é o aumento abissal da desigual-
dade de insegurança alimentar.
Entre os 20% mais pobres no
Brasil, o nível é próximo dos paí-
ses com maiores taxas, como
Zimbábue [80%]. Já os 20% mais
ricos experimentaram queda
[para 7%], ficando pouco acima
da Suécia, país com menos inse-
gurança alimentar."

A pesquisa, do fim de 2021,
não chegou captar a nova dispa-
rada dos preços dos alimentos
neste ano, sobretudo após o iní-
cio da guerra entre Rússia e

Ucrânia –grandes produtores de
trigo e milho.

Ela também foi realizada num
contexto em que a Caixa Econô-
mica Federal pagou, ao longo de
sete meses do ano passado, auxí-
lio emergencial a 39,2 milhões
de famílias, com valores mensais
entre R$ 150 e R$ 375. Atualmen-
te, apenas 17,5 milhões de famí-
lias recebem o novo Auxílio Bra-
sil, de R$ 400 mensais.

Para Renato Mafuf, coorde-
nador da Rede Brasileira de Pes-
quisa em Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional (Rede
Penssan), todos os fatores que
mantinham os níveis elevados
de fome entre os brasileiros até
2020 se agravaram no ano pas-
sado; e seguem em deterioração
neste ano.

Pesquisa da Rede Penssan em
dezembro de 2020 mostrou que,
no total, mais da metade (55%)
dos brasileiros sofriam de algum
tipo de insegurança alimentar
(grave, moderada ou leve).

"O desemprego segue eleva-
do e a renda, em baixa, sobretu-
do entre os informais. Temos

um benefício social (Auxílio
Brasil) menor do que em 2020
(quando chegou a R$ 600 men-
sais) e uma guerra entre dois
grandes produtores de alimen-
tos", diz Maluf.

"Para completar, não há polí-
tica de governo estruturada con-
tra a fome, só reações volunta-
riosas, com medidas pontuais,
como a redução de tarifas de im-
portação. Não há nenhuma ra-
zão para acharmos que as coisas
possam melhorar."

Segundo projeções da consul-
toria MB Associados, a inflação
de alimentos neste ano deve che-
gar a 12%, bem acima do IPCA,
contribuindo para agravar o qua-
dro de insegurança alimentar.

"Embora haja alguma desace-
leração nos preços de commodi-
ties metálicas por conta da pers-
pectiva de desaceleração econô-
mica em Europa, China e Esta-
dos Unidos, os preços dos ali-
mentos seguem outra dinâmica,
com pressões persistentes e des-
coladas dos índices de ativida-
de", afirma Sérgio Vale, econo-
mista-chefe da MB Associados.

MERCADOS

Governo deve passar por minoritários e
órgãos de controle para alterar preços
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

A pressão por mudanças na
política de preços da Petrobras
se intensificou nas últimas se-
manas, em meio a trocas nos co-
mandos do MME (Ministério de
Minas e Energia) e da própria
estatal, e já há propostas em de-
bate no governo.

Acionistas minoritários e ana-
listas do mercado financeiro acre-
ditam, porém, que as chances de
mudança são pequenas, pelas
restrições impostas pela Lei das
Estatais e pelo estatuto da compa-
nhia, que vedam investimentos e
operações deficitários.

Para conseguir pôr em prática
o desejo de alterar essa política,
portanto, o governo terá que
cumprir algumas etapas, nas
quais devem enfrentar a resistên-
cia de minoritários e de órgãos de
controle.

O primeiro passo é concluir a
troca no comando da companhia,
já que o presidente atual, José
Mauro Coelho (foto), é contrário
a mudanças na política de preços.
Coelho foi demitido no início da
semana, mas seu substituto, Caio
Paes de Andrade, ainda não foi re-
ferendado pelos acionistas.

A aprovação do nome tem que
ser feita em assembleia, cuja data
ainda não foi marcada. Como é
necessário um prazo mínimo de
30 dias entre a convocação e a
realização do encontro, Paes de
Andrade não assumirá a empresa
ao menos até o fim de junho.

Dono do controle da estatal, o
governo tem votos suficientes pa-
ra referendar a nomeação do no-
vo presidente, mas o processo de-
ve ser questionado por minoritá-
rios, para quem Paes de Andrade
não atende aos requisitos de ex-
periência exigidos em lei para car-

gos de direção de estatais.
Em assembleias, o governo

aprova a nomeação de executivos
ao conselho de administração da
companhia. Um deles será o pre-
sidente, mas sua nomeação de-
pende de maioria no conselho de
administração.

No encontro em que levará o
nome de Paes de Andrade, serão
eleitos oito representantes do
conselho que serão destituídos
junto com Coelho. Outros três -
dois representantes dos minoritá-
rios e um dos trabalhadores- fo-
ram eleitos por voto em separado
e permanecem nos cargos.

Os três, os representantes dos
minoritários Francisco Petros e
Marcelo Mesquita de Siqueira
Filho, e Rosângela Buzanelli,
que representa os trabalhado-
res, são críticos às seguidas in-
terferências do governo no co-
mando da estatal.

Para conseguir maior apoio do
colegiado, o governo deve reno-
var sua lista de indicados, garan-
tindo representantes mais alinha-
dos com o bolsonarismo do que o
quadro atual, que ainda tem es-
pecialistas em petróleo e em mer-
cado de capitais.

PETROBRAS

Faturamento da indústria de
máquinas tem queda de 11,6% 
CAMILA MACIEL/ABRASIL

O faturamento da indústria
de máquinas e equipamentos
caiu 11,6% em abril na compa-
ração com o mesmo mês do ano
passado, aponta balanço da As-
sociação Brasileira da Indústria
de Máquinas e Equipamentos
(Abimaq). O total da receita
mensal ficou em R$ 23,3 bi-
lhões. No ano, de janeiro a abril,
o setor acumula queda de 6,1%
na receita líquida total em rela-
ção aos primeiros quatro meses
de 2021.   

Segundo a entidade, a queda
registrada no último mês anula
parte do crescimento de 18,2%

observado em março. “Apesar
da queda do período, a expecta-
tiva de recuperação do fatura-
mento em 2022 está mantida,
dado o bom desempenho dos
negócios”, informou a associa-
ção. Nos últimos 12 meses, o sal-
do no faturamento é positivo,
com variação de 8,1%.

O primeiro quadrimestre de
2022 indica uma desaceleração
do ritmo da atividade industrial,
verificada no fim do ano passa-
do. Na avaliação da Abimaq, is-
so se deve, sobretudo, aos seto-
res ligados ao consumo das fa-
mílias, que seguem impactando
negativamente os investimentos
produtivos de determinados

segmentos. 
De janeiro a abril, na compa-

ração anual, a queda mais inten-
sa foi observada na venda de
máquinas para bens de consu-
mo, -34,1%. Os setores agrícolas,
por outro lado, mantiveram o
desempenho, com variação po-
sitiva de cerca de 8%.

As exportações, por sua vez,
que tiveram “forte recuperação”
iniciada no segundo trimestre
de 2021 e seguem na mesma
tendência neste ano. Em abril de
2022, o setor exportou US$ 899
milhões em máquinas e equipa-
mentos. O volume está 11%
abaixo do observado no mês
passado, mas é 18,1% mais alto

que o patamar de abril de 2021,
quando foram vendidos US$ 761
milhões. Na comparação anual,
as vendas para o mercado exter-
no acumulam alta de 31,2%.

No primeiro quadrimestre,
houve crescimento das exporta-
ções para a maioria dos países,
com destaque para América La-
tina (32%), Estados Unidos
(30%), e países da Europa
(27,8%). Na comparação men-
sal, observou-se uma queda ex-
pressiva (96%) nas vendas para
a Rússia, país que está em guer-
ra com a Ucrânia. O volume ne-
gociado passou de US$ 13 mi-
lhões, em março, para US$ 538
mil, em abril.

ABRIL

Confiança do
consumidor cai 3,1
pontos em maio

FGV 

VITOR ABDALA/ABRASIL 

O Índice de Confiança do
Consumidor (ICC), calcula-
do pela  Fundação Getul io
V a r g a s  ( F G V ) ,  r e c u o u  3 , 1
pontos  de  abri l  para  maio
deste ano. A queda veio de-
pois da alta de 3,8 pontos de
março para abril.  

Com isso, o indicador che-
gou a 75,5 pontos, em uma es-
cala de zero a 200 pontos. Os
dados da FGV foram divulga-
dos ontem.

Segundo a FGV, a queda do
ICC foi influenciada pela pio-
ra das expectativas dos consu-
midores brasileiros para os
próximos meses. O Índice de
Expectativas recuou 5,1 pon-
tos e chegou a 81 pontos, prin-
cipalmente devido às avalia-
ções sobre a situação finan-
ceira da família nos próximos
meses.

Já o Índice da Situação
Atual, que avalia a confiança
no presente, se manteve está-
vel em 69,1 pontos.

Teto de gastos e
reforma da Previdência
melhoraram contas 

ESTUDO

No momento em que candi-
datos ao Palácio do Planalto dis-
param críticas contra o teto de
gastos, o Ministério da Econo-
mia divulgou ontem um estudo
que aponta a regra fiscal como
um dos principais fatores de me-
lhora estrutural nas contas do
país. O chamado resultado fiscal
estrutural, que estima a situação
das finanças de União, estados e
municípios sem considerar efei-
tos meramente transitórios -co-
mo aumentos pontuais de arre-
cadação ou despesas-, ficou po-
sitivo em 2,37% do PIB (Produto
Interno Bruto) em 2021.

É a primeira vez que esse re-
sultado fica no azul desde 2013.
O valor também é o maior desde
2008 (quando ficou em 3,23% do

PIB). O desempenho oficial das
contas do setor público é divul-
gado pelo Banco Central no mês
de janeiro de cada ano. O resul-
tado de 2021, segundo o BC, fi-
cou positivo em R$ 64,7 bilhões,
o equivalente a 0,75% do PIB.

No entanto, essa estatística
contempla fatores estruturais e
transitórios sem distinção. Um
ingresso atípico e pontual de re-
ceitas é contabilizado da mesma
maneira que um aumento de re-
ceitas tido como estrutural -deri-
vado do crescimento econômi-
co, por exemplo. Da mesma for-
ma, o resultado chamado de
convencional, informado pelo
BC, inclui despesas transitórias,
como os gastos do governo para
combater os efeitos da Covid-19. 

VALTER CAMPANATO/ABRASIL
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País/São Paulo

Venda de droga segue
na cracolândia após
operações policiais

SEM CONTROLE

MARIANA ZYLBERKAN E
DANILO VERPA/FOLHAPRESS

Traficantes continuam a
vender drogas na cracolândia
menos de uma semana após a
ação policial que expulsou
usuários de drogas da rua
Doutor Frederico Steidel, na
região central de São Paulo, na
última quinta-feira.

Transferida para a rua Hel-
vétia, do outro lado da avenida
São João, a aglomeração de
usuários de drogas mantém a
mesma rotina de antes das
operações. Traficantes ven-
dem pedras de crack, porções
de maconha e pinos de cocaí-
na em caixotes de madeira
montados na rua.

Balanças de precisão e lâ-
minas ocupam espaço nas
barracas improvisadas ao lado
dos pratos onde a droga é dis-
posta.

Alguns traficantes usam
placas de vidro para espalhar
pequenos fragmentos de
crack, conhecidos como biri-
co, uma espécie de moeda de
troca na cracolândia. Caixas
grandes de isopor servem de
suporte para os cachimbos
usados para queimar as pe-
dras de crack.

Procurada, a Polícia Civil
afirmou que está atenta ao
deslocamento do fluxo e reali-
za trabalho de inteligência pa-
ra identificar os traficantes que
atuam na região. "É por meio
desse trabalho que os manda-
dos de prisão são expedidos e
as operações realizadas na
área", informou em nota.

Ao lado, uma mulher tam-
bém usa caixotes de madeira
para organizar maços de ci-
garro, garrafas de aguardente
e isqueiros que são vendidos
aos usuários. Há também pa-
cotes de palha de aço para
limpar os cachimbos.

Na hora do almoço, a mar-
mita distribuída aos usuários
por entidades sociais é consu-
mida também pelos trafican-
tes, que equilibram o recipien-
te de isopor em uma mão en-
quanto separa e entrega pe-
dras de crack a um cliente com
a outra.

Do alto dos prédios vizi-
nhos ao novo fluxo, é possível
ouvir a algazarra da feira de
drogas. "Olha o pó, olha a ma-
conha", gritam os traficantes.

Diferente de cenários ante-

riores da cracolândia, em que
lonas pretas eram erguidas pa-
ra esconder a comercialização
das drogas, na Helvétia, tudo
acontece às claras debaixo das
copas das árvores. O recado da
polícia é que não serão tolera-
das barracas e tendas em meio
ao fluxo de usuários.

Os atuais vizinhos da craco-
lândia relatam também maior
intensidade no vai e vem de
usuários, que carregam mate-
rial de reciclagem e caminham
de forma errante em busca de
pedras de crack abandonadas
pelo chão.

Houve registro de aumento
de furtos e roubos. Moradores
de um prédio na avenida São
João passaram a conviver com
grupos de usuários que usam
a calçada em frente à entrada
para fumar crack.

Nas duas últimas opera-
ções policiais, foram presas 16
pessoas ao todo, sendo que
em cada uma os policiais ti-
nham que cumprir entre 32 e
36 mandados de prisão de tra-
ficantes identificados pelo tra-
balho de inteligência.

Os policiais prenderam cin-
co pessoas na primeira ação,
realizada no último dia 11 na
praça Princesa Isabel, e 11 na
da última quinta-feira, na rua
Doutor Frederico Steidel.

A droga que chega à craco-
lândia é refinada longe dali e
transportada dentro de mo-
chilas dos chamados mulas,
usuários que prestam serviço
aos traficantes em troca de pe-
quenas porções de drogas.

Ontem, o governador de
São Paulo e pré-candidato à
reeleição, Rodrigo Garcia
(PSDB), demonstrou apoio às
operações policiais ao decla-
rar que irão continuar a ser
realizadas.

De acordo com o governa-
dor, a Polícia Civil tem realiza-
do "um grande processo de in-
vestigação com muitas prisões
efetuadas e outras em anda-
mento. Novas operações poli-
ciais vão ocorrer", disse du-
rante anúncio de um progra-
ma de saúde no Hospital Bri-
gadeiro, na região central de
São Paulo.

Garcia também ressaltou
que houve aumento na procura
por tratamento de saúde entre
usuários de drogas após "a di-
minuição do fluxo e dispersão
dos dependentes químicos".

TUDO DOMINADO

Com novo vice, Bolsonaro
controla direção da Câmara 
DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS

O
deputado Lincoln
Portela (MG), da
bancada evangélica,

foi eleito ontem novo vice-presi-
dente da Câmara, em substitui-
ção ao deputado Marcelo Ra-
mos (PSD-AM), desafeto do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL).

Portela, indicado oficial do
PL, recebeu 232 votos -precisava
do apoio da maioria absoluta
dos votantes. Disputaram a vaga,
que pertence ao partido de Bol-
sonaro, a ex-ministra da Secreta-
ria de Governo Flavia Arruda
(DF), Bosco Costa (SE), Capitão
Augusto (SP) e Fernando Rodol-
fo (PE) -todos como avulsos.

Na quarta-feira passada, Por-
tela derrotou o candidato do Pla-
nalto, deputado Vitor Hugo
(GO), por dois votos em votação
interna do PL.

A ex-ministra Flávia Arruda
recebeu 83 votos. Bosco Costa
teve 40, Capitão Augusto, 24, e
Fernando Rodolfo, 11.

Também foram eleitos Odair
Cunha (PT-MG) como segundo
secretário, em substituição a
Marília Arraes (PE) -que trocou o
PT pelo Solidariedade-, e Geova-
nia de Sá (PSDB-SC) -no lugar de
Rose Modesto (MS), que deixou
o PSDB pela União Brasil.

Logo após ser eleito, o novo
vice-presidente já substituiu o
Arthur Lira (PP-AL) no comando
da Mesa. 

Portela substitui o deputado
Marcelo Ramos (PSD-AM), des-
tituído por Lira após pressão do
PL, partido de Bolsonaro.

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.

Em live no dia 12 de maio, o
presidente Jair Bolsonaro afir-
mou ter pedido ao partido de
Valdemar Costa Neto para desti-
tuir Marcelo Ramos, que é seu
opositor e trocou o PL pelo PSD,
de Gilberto Kassab.

Na terça-feira, Ramos subiu à
tribuna para afirmar que a deci-
são de Lira era política. "E uma
decisão política perigosa, por-
que atenta contra a liberdade e
autonomia deste Poder. Quando
o Executivo ataca a democracia é
perigoso. Quando o Legislativo
se consocia com o Executivo pa-
ra atacá-la, é mortal", disse.

O presidente da Câmara, em
resposta, disse que a única inter-
ferência nesta questão foi da Jus-
tiça Eleitoral sobre o Legislativo.

"Não há de se fazer refutações

a ingerências de qualquer outro
Poder nesta Casa. Se todas as
nossas decisões são baseadas
em decisões de maioria, de cole-
tividade deste plenário, a única
decisão monocrática que houve
foi um pedido de interferência
da Justiça Eleitoral na mesa des-
ta Casa de forma monocrática",
criticou. "Não houve sequer in-
gerência de nenhum outro Po-
der neste."

O deputado afirmou ainda
que não reagiria a nenhum tipo
"de qualquer deputado desta
Casa de lacrações palanqueiras e
de celeumas de redes sociais".

A ofensiva do PL começou há
cerca de um mês, mas foi inten-
sificada após as críticas do ama-
zonense à edição de decretos
que reduzem o IPI (Imposto so-
bre Produtos Industrializados) e
afetam a zona franca de Manaus.

Ramos recorreu ao TSE e con-
seguiu, no final de abril, uma de-
cisão a seu favor, dada por Ale-
xandre 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 le-
gislativa. O ministro, porém, re-
cuou nesta segunda e revogou

sua própria decisão.
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 en-
tanto, disse que não pretende re-
correr da decisão.

O regimento interno da Câ-
mara determina que o membro
da Mesa Diretora que trocar de
partido perde automaticamente
o cargo que ocupa. A vaga, en-
tão, é preenchida após nova
eleição.

A regra é reforçada por um ar-
tigo da Lei dos Partidos, que
também estabelece a perda au-
tomática de função ou cargo na
Câmara do parlamentar que dei-
xar o partido pelo qual tenha si-
do eleito. O objetivo é manter a
proporção partidária.

Ramos, no entanto, usava
dois argumentos para defender a
manutenção do cargo. O primei-
ro era que, em 2016, o então pre-
sidente da Câmara, Eduardo Cu-
nha (PTB-SP, na época MDB-
RJ), em resposta a um questio-
namento sobre o tema, decidiu
que o termo "legenda partidária"
poderia ser interpretado de mo-
do amplo como "partido ou blo-
co parlamentar".

PGR não vê crime de Bolsonaro ao
dizer que negro é pesado em arrobas

A PGR (Procuradoria-Geral da
República) afirmou não ter identi-
ficado elementos passíveis de con-
figurar crime de racismo na decla-
ração de Jair Bolsonaro (PL) que
associou o peso de um homem ne-
gro a arrobas, medida geralmente
usada na pesagem de gado.

Em manifestação enviada ao
STF (Supremo Tribunal Federal)
na segunda-feira passada, a Pro-
curadoria afirmou que "não hou-
ve nenhuma conotação relacio-
nada com a cor da pele" na fala do
presidente.

Bolsonaro voltou a usar uma
expressão considerada racista ao
se referir a um apoiador negro no
último dia 12 de maio.

"Conseguiram te levantar, pô?
Tu pesa o quê, mais de sete arro-

bas, não é?", disse ele a um apoia-
dor que aparece brevemente na
gravação no Palácio da Alvorada,
mas não é identificado. A fala foi
veiculada em vídeo divulgado por
canal bolsonarista.

Responsável pela análise do
caso, a vice-procuradora-geral da
República, Lindôra Araújo, opi-
nou pelo arquivamento do caso
por não existirem "indícios míni-
mos da existência de tipicidade
penal capaz de conduzir a uma
persecução penal".

Após a declaração de Bolsona-
ro, representantes do PSOL e do
PC do B na Câmara acionaram o
Supremo para que Bolsonaro seja
investigado sob a suspeita de cri-
me de racismo sob a alegação que
a declaração "possui cunho ine-

gavelmente racista". Os pedidos
são relatados pela ministra Cár-
men Lúcia.

De acordo com os partidos, ao
empregar o termo, há um claro
intuito de associar a pessoa negra
a um animal, explicitando o racis-
mo da conduta".

Para haver a tipificação da
conduta do presidente, afirmou
Lindôra, seria necessário que ele
tivesse se manifestado com o pro-
pósito de discriminar a população
negra.

De acordo com a representan-
te da PGR, a análise do contexto
fático mostra que a frase "não tem
o condão de ofender" e "clara-
mente" não configura o tipo penal
citado pelos adversários do Palá-
cio do Planalto.

Antes de assumir a Presidên-
cia, Bolsonaro foi denunciado pe-
la Procuradoria e condenado pela
Justiça de primeira instância por
ter afirmado que visitou uma co-
munidade quilombola e que "o
afrodescendente mais leve lá pe-
sava sete arrobas" e que "nem pa-
ra procriador ele serve mais".

A acusação da Procuradoria foi
rejeitada pela Primeira Turma do
STF (Supremo Tribunal Federal)
em 2018.

Por 3 votos a 2, os ministros cri-
ticaram a conduta de Bolsonaro,
mas entenderam que ele estava
coberto pela imunidade parla-
mentar (na época era deputado
federal) e não seria correto abrir
uma ação penal contra o então
parlamentar por esse episódio.

RACISMO

Homem mandou
enteada para escola
antes de matar filhas 

TAQUARITUBA

MAURÍCIO
BUSINARI/UOL/FOLHAPRESS

O homem que manteve re-
féns as filhas, de 5 e 6 anos, e
depois as matou na casa da fa-
mília, em um bairro periférico
da cidade de Taquarituba, in-
terior de São Paulo, tinha en-
viado uma enteada de 12 anos,
irmã das meninas, para a esco-
la pouco antes de cometer os
crimes. A polícia ainda tenta
descobrir os motivos que leva-
ram o trabalhador rural, 28, a
cometer o crime.

As meninas moravam com
a mãe, de 31 anos e também
trabalhadora rural, em uma
casa simples no bairro Santa
Rita de Cássia, região periféri-
ca da cidadezinha de 23 mil
habitantes. A mulher havia se
separado do pai das crianças
assassinadas.

Há seis meses, ele passou a
manter um relacionamento
com outra mulher, com quem
vive na cidade vizinha de Itaí, a
22 km de distância.

Na segunda-feira passada,
após trabalhar a manhã toda
na lavoura, por volta das
14h30, o homem disse à atual

esposa que iria até o mercado,
mas não voltou. Segundo a
cônjuge declarou à polícia, ele
teria ligado à noite para o celu-
lar dela, pedindo que ela o fos-
se buscar na casa da ex-espo-
sa, na cidade vizinha. Como
ela não tinha condução, aca-
bou não indo.

Na manhã seguinte, conse-
guiu pegar um ônibus, para
buscar o marido. Mas já era
tarde. O lavrador tinha feito as
filhas reféns horas antes dela
chegar. Em depoimento à polí-
cia, a atual esposa declarou
que ela e o acusado vivem jun-
tos há 6 meses e que, nesse
tempo, ele nunca bebeu ou se
mostrou agressivo.

A cônjuge relatou, porém,
que desde sexta-feira passada
ele vinha apresentando um
comportamento diferente. In-
clusive havia bebido antes de
deixar o imóvel do casal em
Itaí, na segunda-feira.

"Este foi um caso que cho-
cou toda a cidade", disse à re-
portagem Carlos César da Sil-
va, 53, conselheiro tutelar de
Taquarituba que acompanhou
a operação montada pela polí-
cia para resgatar as crianças. 

Nota
TRIBUNAL DOS POVOS ENCERRA JULGAMENTO DE
CRIMES DE BOLSONARO E SENTENÇA SAI EM JULHO

Foram oito horas de julgamento e nove testemunhas ouvidas por 12
jurados de sete nacionalidades diferentes durante a 50ª Sessão do
Tribunal Permanente dos Povos (TPP) que avaliou denúncia contra o
presidente Jair Bolsonaro (PL) por crimes contra a humanidade. A
sessão aconteceu na terça-feira passada e ontem, simultaneamente
em Roma, onde fica a sede da corte internacional, e em São Paulo,
na Faculdade de Direito da USP. O salão nobre ficou cheio e puxou
gritos de "Fora, Bolsonaro" em alguns momentos. O TPP (Tribunal
Permanente dos Povos) é considerado como um tribunal de opinião
com impacto simbólico e reputacional: profere vereditos sem aplicar

Juiz da presidência do STJ causou
prejuízo de R$ 1 bilhão à União
CAMILA MATTOSO E FABIO
SERAPIÃO/FOLHAPRESS

O juiz federal Augustino Cha-
ves é apontado pela Polícia Fe-
deral como responsável por de-
cisões que resultaram em pre-
juízo de ao menos R$ 984 mi-
lhões aos cofres da União nos úl-
timos dois anos.

O magistrado é investigado
na operação Skiagraphia e foi al-
vo de busca e apreensão na últi-
ma sexta-feira por supostamen-

te beneficiar aos menos 27 gran-
des empresas em processos de
execução fiscal na 20ª Vara da
Justiça Federal do Ceará.

Os valores são referentes ao
montante que a União deixou de
cobrar nos últimos anos por
causa de decisões do juiz de
2012 a 2016.

Até o dia da operação, Cha-
ves ocupava o cargo de juiz as-
sistente no gabinete da presi-
dência do STJ (Superior Tribu-
nal de Justiça), na gestão do mi-

nistro Humberto Martins.
Na maioria dos casos investi-

gados, diz a PF, essas grandes
devedoras do Fisco eram repre-
sentadas pelo escritório Borges
Neto Advocacia. Os valores cal-
culados pelos investigadores
são relativos a débitos fiscais cu-
jas cobranças foram suspensas
por decisão do magistrado.

A banca tem como sócio fun-
dador José Borges Neto, ex-se-
cretário administrativo da Justi-
ça Federal do Ceará de 2007 a

2011, período em que o juiz
Chaves ocupava o cargo de dire-
tor do Foro.

Um dos sócios do escritório
também aparece no quadro de
empresas com acionistas que
mantêm relação societária com a
esposa de Chaves e um outro ex-
funcionário da Justiça Federal.

Após a deflagração da opera-
ção, o STJ informou que o juiz
solicitou o desligamento da
equipe de juízes auxiliares da
presidência da Corte.

PF
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penalidades. O júri agora vai se reunir reservadamente para definir e
elaborar a sentença, que deve ser proferida no mês de julho. O grupo
é composto por Luigi Ferrajoli, ex-juiz italiano; Eugênio Raúl Zaffaroni,
juiz argentino da Corte Interamericana de Direitos Humanos; Vivien
Stern, baronesa britânica e membro independente da Câmara dos
Lordes no Parlamento do Reino Unido; e Jean Ziegler, sociólogo suíço
e ex-relator da ONU para o direito à alimentação, entre outros. Os
brasileiros Joziléia Kaingang, geógrafa e antropóloga da etnia
Kaingang; Kenarik Boujakian, jurista e magistrada brasileira nascida
na Síria; Rubens Ricupero, diplomata e ex-secretário de Assuntos
Interamericanos do Ministério das Relações Exteriores do Brasil; e
Vercilene Kalunga, advogada popular e quilombola do Quilombo
Kalunga, também fazem parte do júri desta sessão.



Gestão Cláudio Castro
acumula 330 mortos
em 74 operações 

MATANÇA

Desde que Cláudio Castro
(PL) assumiu como governa-
dor interino do Rio de Janeiro,
em agosto de 2020, as forças de
segurança do estado já realiza-
ram 74 operações com pelo
menos três mortes.

No total, essas ações já dei-
xaram 330 civis mortos, indica
um levantamento produzido
pelo Geni (Grupo de Estudos
dos Novos Ilegalismos) da UFF
(Universidade Federal Flumi-
nense) a pedido da Folha.

O grupo classifica como
chacina essas operações poli-
ciais que terminaram com três
ou mais pessoas mortas. O es-
tudo foi realizado a partir da
base de dados do Geni, ali-
mentada com notícias da im-
prensa, e abrange a região me-
tropolitana do Rio de Janeiro.

Eleito governador em 2018,
Wilson Witzel assumiu com a
promessa de dar "tiro na cabe-
cinha" de criminosos que por-
tassem fuzil. Em sua gestão, da
qual Castro era vice, foram
contabilizadas 104 operações
como essas, com 392 mortes
de civis.

Castro assumiu o estado
com o afastamento de Witzel,
que perdeu definitivamente o
cargo em abril de 2021 após
denúncias de corrupção. Até o
momento, ambos ocuparam o
Palácio Guanabara durante
um intervalo de tempo similar
–cerca de 1 ano e 8 meses.

Houve menos chacinas, de
acordo com a classificação fei-
ta pelo Geni, na gestão Castro,
mas a letalidade em cada uma
foi maior. Com Witzel, foram
registradas 3,8 mortes por
ação. Com o seu sucessor, 4,5.

Para a produção deste rela-
tório, o Geni comparou os nú-
meros de sua base de dados
com os referentes às mortes
por intervenção de agentes do
Estado, disponibilizados pelo
ISP (Instituto de Segurança
Pública).

O estudo do grupo mostra
que o número de operações
com três ou mais mortes au-
mentou significativamente na
região metropolitana nos últi-
mos 10 anos. Em 2011, foram
20. A partir de 2014, com a fa-
lência das UPPs (Unidades de
Polícia Pacificadora), os regis-
tros começaram a crescer.

Em 2018, foram contabiliza-
das 63. O número salta para 75
em 2019, no primeiro ano da
gestão Witzel, e cai para 43 em
2020, com a determinação do
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) que restringiu as opera-
ções policiais nas favelas du-
rante a pandemia da Covid-19.

As mortes por intervenção
de agentes do Estado se man-
têm em um patamar elevado,
embora tenham caído a partir
de 2020, com a decisão do Su-
premo. Em 2019, foram 1.814,
com redução para 1.245 em
2020. Em 2021, voltaram a au-
mentar, chegando a 1.356, se-
gundo dados do ISP.

Nota-se que as mortes pelo
estado também têm corres-

pondido a uma parcela maior
da letalidade violenta, índice
que reúne todos os tipos crimi-
nais que resultaram em morte.

Em 2011, a polícia foi res-
ponsável por 12% das mortes
na região metropolitana. No
ano passado, essa porcenta-
gem foi de 35% –uma a cada
três mortes foi de autoria do
Estado.

Aliado do presidente Jair
Bolsonaro (PL), fiador de sua
campanha à reeleição, Castro
tem adotado um discurso duro
em defesa das forças policiais.

Ele busca superar as des-
confianças de grupos bolsona-
ristas que não o enxergam co-
mo um político de direita, to-
talmente alinhado ao presi-
dente. Também usa o tema pa-
ra se contrapor a seu maior ad-
versário nas eleições, o depu-
tado federal Marcelo Freixo
(PSB), a quem chama de "de-
fensor de bandido".

Castro respaldou, por
exemplo, a operação desta ter-
ça-feira passada na Vila Cru-
zeiro, zona norte. A ação, coor-
denada pela Polícia Militar e
pela Polícia Rodoviária Fede-
ral, foi a segunda mais letal da
história recente da região me-
tropolitana do Rio, com ao me-
nos 25 mortos.

Em número de mortes, a
operação perdeu apenas para
o massacre do Jacarezinho em
2021, com 28 mortos, também
defendido pelo governador.

Em nota encaminhada à
reportagem, o governo do
estadual  af irmou que as
mortes por intervenção de
agente do Estado diminuí-
ram 32% nos quatro primei-
ros meses do ano, em com-
paração com o mesmo perío-
do do ano passado.

O governo também diz ter
adquirido 21.571 câmeras para
instalação nos uniformes poli-
ciais, medida prevista pela le-
gislação estadual. Seu cumpri-
mento, porém, está atrasado.

FACHIN
O ministro Edson Fachin,

relator no STF da ação que res-
tringiu as operações policiais
no Rio de Janeiro a casos ex-
cepcionais enquanto durasse a
pandemia da Covid-19, afir-
mou em nota ontem que viu
com "muita preocupação" a
ação na Vila Cruzeiro (RJ), que
deixou ao menos 25 mortos.

É a segunda operação mais
letal da história da região me-
tropolitana do Rio de Janeiro.

O ministro conversou com
o procurador Luciano de Oli-
veira Mattos de Souza, do Mi-
nistério Público do Rio, e se
mostrou preocupado com "a
notícia de mais uma ação poli-
cial com índice tão alto de leta-
lidade" na terça-feira.

Ele apontou, na nota, "que
soube da pronta atuação do
Ministério Público e que tem
confiança de que a decisão do
STF será cumprida, com a in-
vestigação de todas as circuns-
tâncias da referida operação".

EUA

DIOGO BERCITO/FOLHAPRESS

E
nquanto a polícia iden-
tificava os corpos em
uma escola no Texas e

os pais dos alunos rezavam para
que seus filhos não estivessem
entre as 21 vítimas, legisladores
voltaram a encenar o velho de-
bate sobre como impedir os fre-
quentes massacres a tiros. Pela
maneira como o sistema políti-
co dos EUA está configurado,
porém, não existe uma saída pa-
ra uma das grandes crises ame-
ricanas. O país deve seguir faci-
litando a compra e o porte de ar-
mas, sangrando as estatísticas
em vez de estancá-las.

Desde o ataque de 2012 na es-
cola Sandy Hook, que deixou 26
mortos, os Estados Unidos vive-
ram mais de 3.500 outros tiro-
teios. A cifra é do Gun Violence
Archive, organização sem fins lu-
crativos que mapeia os episódios
com quatro ou mais mortos ou
feridos por incidente. Esses
eventos são tão comuns que o
país só presta atenção em casos
extremos, como o vivido nesta
terça-feira passada no Texas.
Existem 400 milhões de armas de
fogo no país. Em comparação,
são 330 milhões de habitantes.

Um dos grandes entraves à
resolução dessa crise é o fato de
que o tema está historicamente
polarizado. A não ser por pou-
cas exceções, legisladores de-
mocratas votam a favor de limi-
tar o acesso às armas, enquanto
republicanos votam contra. "Es-
sa é uma das linhas partidárias
mais claras no país", diz Casey
Burgat, professor da Universida-
de George Washington e espe-
cialista em questões legislativas
nos EUA.

Existem algumas propostas
para limitar a compra de armas
no país, só que é bastante impro-
vável que elas passem pelo Se-
nado, Casa na qual cada partido
hoje tem 50 assentos. Segundo a
regra conhecida como "filibus-
ter", é necessária uma maioria
de 60 votos a favor –ou seja, dez
republicanos precisam pular o
muro. Como isso não vai aconte-
cer, essas leis não vão chegar à
mesa do presidente Joe Biden.

Entre os projetos em discus-
são está uma tentativa de acabar
com o "gun-show loophole"
(brecha da feira de armas), que
facilita a venda em eventos ou
pela internet sem a devida che-
cagem dos antecedentes do
comprador. Essa medida foi
aprovada na Câmara em 2021,
mas nunca passou no Senado.

Burgat descreve os republica-
nos como "o partido do direito
às armas". Em geral, os legisla-
dores dessa sigla argumentam
que esse direito está garantido
pela Segunda Emenda da Cons-
tituição americana. Para além
da ideologia, essa é uma aposta
política. O direito às armas é um
dos debates que eletrizam os
eleitores. "Republicanos sabem
que a sua base é extremamente
favorável às armas, vota de acor-
do com isso, faz doações ao par-
tido e pune os candidatos que
interferem nessa questão."

Com isso em vista, o partido
tem legislado a favor das armas
nas últimas décadas. Em 2021, o
governador do Texas aprovou
uma lei que na prática permite
que qualquer maior de idade

porte uma arma no Estado, mes-
mo sem ter permissão nem re-
ceber qualquer tipo de treina-
mento.

O mais perto que o país che-
gou de dificultar o acesso às ar-
mas foi em 2013, após o massacre
de Sandy Hook. Foi quando legis-
ladores tentaram aprovar a medi-
da bipartidária conhecida como
Manchin-Toomey –nome de dois
de seus defensores, um de cada
lado. Era uma tentativa tímida só
para dificultar a compra de ar-
mas, não para impedi-la. Foram
54 votos a favor, quatro deles de
legisladores republicanos.

É improvável que uma pro-
posta semelhante chegue tão
longe no cenário atual. Dos 54
senadores que votaram "sim"
em 2013, oito foram substituí-
dos por republicanos conserva-
dores, que votam "não".

Soma-se a isso o fato de que
os Estados Unidos passam neste
ano por suas "midterms", como
são conhecidas as eleições de
metade de mandato. O Partido
Republicano espera ganhar ter-
reno no Senado e ter a maioria
de assentos. Por isso, diz Burgat,

tem ainda menos interesse em
alienar sua base eleitoral. "O
problema é que sempre estamos
próximos de uma eleição e sem-
pre ouvimos a mesma coisa."

Não há, assim, razão para oti-
mismo entre os que querem di-
ficultar o acesso às armas. "Sa-
bemos o que vai acontecer. Os
democratas vão falar alto, dizer
que isso não pode voltar a acon-
tecer", diz. "Os republicanos não
vão se unir ao debate, muito me-
nos aprovar uma lei. Seguire-
mos repetindo o roteiro."

De fato, durante a manhã de
quarta-feira (25), o senador de-
mocrata Chris Murphy disse es-
tar cansado de ler mensagens de
republicanos nas redes sociais
expressando condolências aos
familiares das vítimas de armas.
"Nosso trabalho não é dar os
nossos pêsames e orações, e sim
legislar."

Já o senador republicano Mi-
ke Lee criticou "a esquerda" por
usar o massacre para tentar pas-
sar leis restringindo o direito ao
porte. A culpa, afirmou, é da dis-
solução das famílias –não das
armas de fogo.

Nota
ALEMANHA VÊ CANSAÇO NO 
OCIDENTE COM A GUERRA DA UCRÂNIA

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena
Baerbock, disse ontem que o Ocidente está cansado da Guerra na
Ucrânia. "Chegamos a um momento de fadiga", disse ela em uma
reunião do Conselho do Mar Báltico em Kristiansand (Noruega).
Ela citou o aumento no preço da energia e dos alimentos como
motivo para tal cansaço, reforçando depois que é exatamente isso
que Vladimir Putin com o conflito iniciado há três meses. "Por isso
é importante apoiar a Ucrânia", disse. A ministra contemporizou
ao fim, mas engrossou um raciocínio que tem ganho tração em
discussões ocidentais acerca do impacto global do conflito. No
Fórum Econômico de Davos, na Suíça, o veterano diplomata
americano Henry Kissinger disse que Kiev deveria ceder as terras
ocupadas por Putin e se declarar neutra. A posição alemã pode ser
mais incisiva ainda, caso seja real o relato publicado pelo jornal
britânico The Guardian, dizendo que numa conversa o premiê Olaf
Scholz disse não acreditar numa vitória ucraniana.
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Salvador Ramos, 18, que invadiu uma escola
e matou 19 crianças em uma escola do Texas na
terça-feira, não tinha antecedentes criminais
nem registro de problemas mentais, disse o go-
vernador do estado, o republicano Greg Abbott.
O sinal de que ele poderia cometer um crime es-
tava nas redes sociais.

"Não houve nenhum alerta significativo des-
te crime. A única informação conhecida de for-
ma antecipada sobre isso foi postado pelo atira-
dor no Facebook aproximadamente 30 minutos
de ele chegar na escola", disse Abbott, em entre-
vista coletiva.

"No primeiro post, ele disse 'Eu vou atirar
na minha avó'. O segundo foi 'Eu atirei na mi-
nha avó'. O terceiro post, talvez 15 minutos
antes de ele chegar na escola, foi 'Eu vou ati-

rar em um escola primária", detalhou o go-
vernador.

Relatos de pessoas próximas a Ramos disse-
ram à imprensa americana, no entanto, que ele
havia feito várias postagens em redes sociais
que indicavam problemas familiares e interesse
em armas nos meses anteriores. Em uma das
mensagens, apareceu em uma discussão com a
mãe, que tentava expulsá-lo de casa. "Ele estava
gritando e falando com ela de modo realmente
agressivo", disse uma colega de Ramos ao jornal
The Washington Post.

Há um ano, ele publicou imagens de fuzis
automáticos, capazes de disparar rajadas de ti-
ros, e disse que eles estavam em sua lista de dese-
jos. E, alguns dias antes do ataque, divulgou
uma foto com dois rifles, que ele comprou dias
após completar 18 anos, idade em que o acesso
a armas é permitido no Texas.

Atirador postou no Facebook que
iria atirar na avó e atacar escola

Republicano é entrave para
controlar venda de armas 

Tels.: (21)

3556-3030
96865-1628


		2022-05-26T06:21:23-0300
	JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112




