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SERGIPE

Comissão pede prisão de PRFs torturadores
A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom
Paulo Evaristo Arns divulgou nesta sexta-feira uma nota
pública pedindo a prisão cautelar dos policiais envolvidos na morte por asfixiamento de um homem de 38 anos

BESTEIROL

SOCORRO

em Sergipe. A vítima, Genivaldo de Jesus Santos, morreu
em Umbaúba (SE) depois de ser mantido preso em uma
viatura tomada por gás lacrimogênio. Na nota, a entidade chama os agentes da Polícia Rodoviária Federal

(PRF) de "torturadores" e afirma que a "atrocidade foi
cometida diante dos olhos de todos, por policiais rodoviários federais indignos do distintivo que simboliza a
confiança pública até então neles depositada". PÁGINA 6

FINANCEIRO

NELSON JR/STF

Eletrobras condiciona privatização a
aporte de Furnas em Santo Antônio
O prospecto que trata da capitalização de Eletrobras destaca que
um novo evento se tornou vital para a operação que vai reduzir a presença do Estado na companhia: o socorro financeiro de Furnas (subsidiária da estatal) à Madeira Energia –controladora da hidrelétrica
Santo Antônio, em Rondônia. Caso os trâmites para essa injeção de

capital não sejam concluídos em pouco mais de uma semana, a privatização será suspensa. Furnas é sócia da Madeira Energia, com 43% de
participação, e anunciou que se prepara para assumir uma capitalização na empresa que precisa chegar a R$ 1,5 bilhão. O aporte vai cobrir
os custos da derrota de Santo Antônio em uma corte arbitral. PÁGINA 2

ORÇAMENTO

Bolsonaro fala
‘baboseiras’
sobre Fachin,
TSE e Lula

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/ABRASIL

Governo corta
R$ 13,5 bilhões
de Educação,
Saúde e Ciência

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) voltou, nesta sexta-feira, a
criticar ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). Em
sua live semanal, o principal alvo da vez foi o ministro Edson
Fachin (foto), que também é
presidente do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral). Segundo
Bolsonaro, Fachin agiu movido
por interesses políticos ao anular no ano passado condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o principal adversário do mandatário
na corrida eleitoral. As declarações de Bolsonaro ocorrem no
dia seguinte à divulgação de
pesquisa Datafolha que mostrou uma vantagem de 21 pontos percentuais do petista sobre Bolsonaro. "Qual o interesse do Fachin em dizer que o
CEP (Código de Endereçamento Postal) da ação na Lava Jato
contra o Lula em Curitiba tinha
que ser em São Paulo ou no
Distrito Federal? PÁGINA 6

PERDA

DO CONTROLE

Lira quer
que governo
venda ações
da Petrobras
PÁGINA 2

O governo vai elevar o tamanho do corte no Orçamento deste ano
para acomodar um reajuste para os servidores federais. Após o anúncio na semana passada de uma tesourada de R$ 8,2 bilhões, o valor
deve subir para R$ 13,5 bilhões. As pastas mais atingidas pelo bloqueio de recursos devem ser Educação, Ciência e Tecnologia e Saúde. Os técnicos decidiram fazer um bloqueio preventivo de mais R$
5,3 bilhões para acomodar os aumentos salariais. Os valores ainda
não foram divulgados oficialmente e podem sofrer alterações até o
decreto sobre o tema ser publicado no Diário Oficial da União. O corte maior do que o previsto vem depois que o presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto) anunciou que, embora haja estudos para privilegiar
policiais com aumentos diferenciados, a tendência do governo é
conceder um reajuste de 5% para os servidores públicos neste ano.
"Está havendo críticas e ameaça de greve de outros setores, mais variados possíveis. (Então) qual a tendência? É 5% para todo mundo",
disse Bolsonaro. No entanto, segundo apurou a reportagem, a reserva preventiva deve contemplar um espaço para eventual reajuste diferenciado para integrantes da PRF e do Depen. PÁGINA 2

ENERGIA

Conta de luz não terá taxa extra em junho
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu acionar a
bandeira verde no mês de junho para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN). De acordo com a agência, dessa forma, não haverá cobrança extra na conta de luz no próximo mês. É o segundo anúncio de bandeira verde realizado pela
Aneel desde o fim da Bandeira Escassez Hídrica, que durou de setembro de 2021 até meados de abril deste ano. Em maio, a agência já

havia acionado a bandeira verde. Segundo a Aneel, na ocasião, a
bandeira verde foi escolhida devido às condições favoráveis de geração de energia. Criadas em 2015 pela Aneel, as bandeiras tarifárias
refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas
em níveis, as bandeiras indicam quanto está custando para o SIN gerar a energia usada nas casas, em estabelecimentos comerciais e nas
indústrias. PÁGINA 2

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: 0,05% / 111.941,68 / 51,80 / Volume: 23.893.700.714 / Quantidade: 3.241.980
Maiores Altas

Maiores Baixas

Mais Negociadas
Preço

% Oscil.

Fechamento

Preço

Preço

% Oscil.

BRF SA ON NM

15.23

+4.82 +0.70

PETROBRAS PN EDJ N2

30.60

−4.76

−1.53

PETROBRAS PN EDJ N2 30.60

MINERVA ON NM

14.00

+4.40 +0.59

YDUQS PART ON NM

17.25

−4.49

−0.81

VALE ON NM

85.7

SID NACIONALON

22.30

3.10 +0.67

PETROBRAS ON EDJ N2

33.74

−4.17

−1.47

BRADESCO PN N1

20.58

PETRORIO ON NM

28.72

+2.64 +0.74

VIA ON NM

3.25

−2.99

−0.10

PETROBRAS ON EDJ N2 33.74

B3 ON NM

12.70

+2.34 +0.29

ENERGISA UNT N2

43.74

−2.58

−1.16

ITAUUNIBANCOPN N1

26.16

% Oscil. Dow Jones

%

33.212,96 +1,76

−1.53

NASDAQ Composite

+1.74

+1.47

Euro STOXX 50

3.808,63 +1,64

+1.43

+0.29

CAC 40

6.515,75 +1,64

−4.17

−1.47

FTSE 100

7.585,46 +0,27

+0.54

+0.14

DAX 30

14.462,19 +1,62

−4.76

12.131,131 +3,33

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(5/5)
Poupança 3
(28/5)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
1,41% (abr.)
R$ 3,7053 IPCA
1,06% (abr.)
CDI
12,75% 0,94
até o dia 27/mai
OURO
0,67% BM&F/grama
R$ 280,00
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,0847
Venda: 5,0854

EURO turismo
Compra: 5,0917
Venda: 5,2717
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 4,7428
Venda: 4,7434
DÓLAR comercial
Compra: 4,7200
Venda: 4,900
DÓLAR turismo
Compra: 4,7473
Venda: 4,9273
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MERCADOS

Dólar marca 3o recuo
semanal seguido e vai
a R$ 4,73; Bolsa sobe
Em uma nova sessão marcada pela redução da aversão ao
risco por parte dos investidores
em escala global, o dólar voltou
a perder força frente ao real e
marcou a terceira semana consecutiva de desvalorização, enquanto a Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) terminou
o dia em leva alta. Os papéis da
Eletrobras encerram o dia sem
tendência definida, após a estatal anunciar o lançamento da
oferta de ações no âmbito da
privatização da estatal.
No câmbio, o dólar fechou
nesta sexta-feira em queda de
0,46%, a R$ 4,739, com queda
de 2,7% na semana, a terceira
consecutiva para o intervalo, e
de 15% no ano.
Na Bovespa, o índice de
ações Ibovespa (Índice Bovespa) fechou em leve alta de
0,05%, aos 111.941 pontos,
com valorização acumulada
de 3,18% na semana, e de 6,8%
no ano. A sessão foi de volatilidade para os papéis da Eletrobras. Os papéis ordinários da
empresa recuaram 1,23%, enquanto os preferenciais avançaram 0,59%.
A Eletrobras lançou nesta
sexta a oferta de ações com
vistas à sua privatização, uma
operação que movimentaria
cerca de R$ 35 bilhões, considerando um lote suplementar
e o valor do papel no fechamento da véspera, segundo
prospecto preliminar entregue à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Os números vieram dentro do que o
mercado já vinha projetando
ao longo das últimas semanas.
A operação envolvendo a
maior companhia elétrica da
América Latina, com atuação
em geração, transmissão e comercialização de energia, será
precificada no dia 9 de junho,
e o preço da oferta será determinado com base no interesse
dos investidores.
Desconsiderando o lote suplementar de ações, a oferta
da Eletrobras chegaria a R$
30,69 bilhões.

SEM

A operação de capitalização envolverá uma oferta primária e secundária de ações
ordinárias realizada simultaneamente no Brasil e no exterior, o que diluiria a participação do Estado na empresa de
72% para pelo menos 45%.
A oferta primária será, inicialmente, de 627.675.340 novas ações.
Já a oferta secundária será
de 69.801.516 ações atualmente detidas pelo banco de desenvolvimento BNDES.
A cotação de fechamento
das ações ordinárias de emissão da companhia na B3 e dos
ADSs, em 26 de maio, foi, respectivamente, de R$ 44 reais e
de US$ 9,23 por ADS representadas por ADR, valores estes
meramente indicativos para a
operação, "podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do procedimento de "Bookbuilding".
A Eletrobras tem perto de 51
gigawatts (GW) em capacidade
instalada de geração –equivalente a 29% do parque gerador
do Brasil– e mais de 70 mil km
de linhas de transmissão, ou
43,1% da rede nacional.
No mercado global, o dia foi
de alta generalizada nas principais Bolsas, com a redução
no temor dos investidores a
respeito de um aperto monetário mais agressivo por parte do
Federal Reserve (Fed, banco
central dos Estados Unidos).
O S&P 500 marcou valorização de 2,47%, o Dow Jones subiu 1,76%, e o Nasdaq, com
maior concentração de ações
de tecnologia, avançou 3,33%.
O movimento no mercado
americano acompanhou as
altas verificadas na Europa e
na Ásia.
Nas Bolsas europeias, o
FTSE-100, de Londres, subiu
0,27%, o CAC-40, de Paris,
avançou 1,64%, e o DAX, de
Frankfurt, 1,62%.
Na Ásia, o CSI 300, da China, fechou a sessão nesta sexta
em alta de 0,21%, o Hang Seng,
de Hong Kong, subiu.

Corte R$ 13,5 bi ‘depena’
Educação, Saúde e Ciência
IDIANA TOMAZELLI E
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

O

governo vai elevar o
tamanho do corte no
Orçamento deste ano
para acomodar um reajuste para os servidores federais. Após o
anúncio na semana passada de
uma tesourada de R$ 8,2 bilhões, o valor deve subir para R$
13,5 bilhões.
As pastas mais atingidas pelo
bloqueio de recursos devem ser
Educação, Ciência e Tecnologia
e Saúde.
Os técnicos decidiram fazer
um bloqueio preventivo de mais
R$ 5,3 bilhões para acomodar os
aumentos salariais. Os valores
ainda não foram divulgados oficialmente e podem sofrer alterações até o decreto sobre o tema
ser publicado no Diário Oficial
da União.
O corte maior do que o previsto vem depois que o presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou que, embora haja estudos
para privilegiar policiais com

Lira quer que governo
venda ações da Petrobras
DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS
O presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL), defendeu
nesta sexta-feira que o governo de Jair Bolsonaro (PL) venda as ações da Petrobras detidas pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social). A ideia
dele é que a União deixe de ser
acionista majoritária da empresa e, assim, evite o desgaste
provocado pela política de
preços da petroleira.
Lira concedeu entrevista à
rádio Bandeirantes na manhã
desta sexta e falou sobre as
medidas adotadas pelo Congresso para tentar reduzir o
custo da energia e o preço dos
combustíveis no país.
O presidente da Câmara,
que frequentemente critica a
política de preços da estatal,
levantou a possibilidade de o
governo enviar um projeto para vender sua participação
diante da avaliação de que a
privatização completa da Petrobras não deve ocorrer devi-

do ao atual cenário do país.
"Você imagina num Brasil
polarizado, cheio de versões
como a gente vive, você votar
uma PEC (proposta de emenda à Constituição) hoje de
privatização da Petrobras. A
privatização completa eu
acho que o tempo talvez seja
inadequado, muito pouco",
afirmou.
"Agora, o governo pode, por
um projeto de lei ou numa discussão mais rápida, vender as
ações que tem no BNDES, em
torno de 14%. Ele deixaria de
ser majoritário. Ele tiraria das
suas costas essa responsabilidade da falta de sensibilidade
da Petrobras", defendeu.
Na avaliação do presidente
da Câmara, a Petrobras não
tem nenhum viés estruturante
para o país a não ser pagamento de dividendos aos acionistas.
"E aqui ela se escuda no fato de o governo ser majoritário
para não pagar o desgaste de
sua inação, da sua falta de sensibilidade", afirmou.

servidores e a reserva para os
membros das corporações de
segurança deve somar R$ 6,1 bilhões -número revisado em relação à estimativa inicial de R$ 6,3
bilhões. Como já há uma reserva
de R$ 1,7 bilhão prevista no Orçamento, o corte líquido para
atender ao funcionalismo deve
ser de R$ 4,4 bilhões.
Embora o entendimento dos
técnicos seja o de que o governo
pode encaminhar os projetos de
reajuste sem ter o dinheiro reservado no Orçamento, deixar o
novo corte para julho poderia
tornar ainda mais difícil a tarefa
de remanejar os recursos. Isso
porque no meio do ano a execução das despesas dos ministérios
já está em fase mais avançada.
Houve ainda nova revisão em
outras despesas do Orçamento, o
que levou a um bloqueio maior.
O corte não vai poupar o Ministério da Educação, que receberá uma tesourada de R$ 3,2
bilhões. O bloqueio atinge também todos os órgãos ligados à
pasta, como institutos e univer-

sidades federais.
A pasta de Ciência e Tecnologia também deve ser atingida. A
CNI (Confederação Nacional da
Indústria) divulgou nota protestando contra o corte de R$ 2,9
bilhões na área, chamando a decisão de equivocada.
A CNI diz ainda que o corte é
ilegal por contrariar o previsto
na Lei Complementar 177/2021,
que proíbe o contingenciamento de recursos do FNDCT (fonte
de financiamento à ciência, tecnologia e inovação). "Esse recurso é carimbado e não pode
ser bloqueado pelo governo
com o pretexto de não ultrapassar o teto de gastos públicos",
afirma a entidade.
Já o Ministério da Saúde deve
sofrer uma tesourada de R$ 2,5
bilhões. As reduções recaem sobre verbas discricionárias, que
incluem custeio e investimentos.
O governo tem até a próxima
segunda-feira para publicar o decreto de programação orçamentária, documento que vai oficializar os cortes nos ministérios.

ENERGIA

Aneel mantém bandeira
tarifária verde para junho
MARCELO BRANDÃO/ABRASIL
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu acionar a bandeira verde no mês de
junho para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN). De acordo com a agência, dessa forma,
não haverá cobrança extra na
conta de luz no próximo mês.
É o segundo anúncio de bandeira verde realizado pela Aneel
desde o fim da Bandeira Escassez Hídrica, que durou de se-
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aumentos diferenciados, a tendência do governo é conceder
um reajuste de 5% para os servidores públicos neste ano.
"Está havendo críticas e
ameaça de greve de outros setores, mais variados possíveis. (Então) qual a tendência? É 5% para
todo mundo", disse Bolsonaro.
No entanto, segundo apurou
a reportagem, a reserva preventiva deve contemplar um espaço
para eventual reajuste diferenciado para integrantes da PRF
(Polícia Rodoviária Federal) e
do Depen (Departamento Penitenciário Nacional), carreiras
que têm salários menores que a
PF (Polícia Federal).
Bolsonaro quer conceder um
reajuste maior para as carreiras
de segurança para cumprir uma
promessa feita ao grupo. A proposta que mais ganhou força é
uma reestruturação para equiparar os salários dos agentes da PRF
aos da PF, além de um aumento
mais significativo ao Depen.
Segundo técnicos do governo, o reajuste linear de 5% aos

tembro de 2021 até meados de
abril deste ano. Em maio, a
agência já havia acionado a
bandeira verde. Segundo a
Aneel, na ocasião, a bandeira
verde foi escolhida devido às
condições favoráveis de geração
de energia.
BANDEIRAS TARIFÁRIAS
Criadas em 2015 pela Aneel,
as bandeiras tarifárias refletem
os custos variáveis da geração
de energia elétrica. Divididas
em níveis, as bandeiras indicam

quanto está custando para o SIN
gerar a energia usada nas casas,
em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.
Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, significa que a conta não sofre
qualquer acréscimo. Quando
são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre
um acréscimos, que variam de
R$ 1,874 por 100 quilowatt-hora
(kWh) consumido a 9,492 por
100 kWh.
O Sistema Interligado Nacio-

nal é dividido em quatro subsistemas: Sudeste/Centro-Oeste,
Sul, Nordeste e Norte. Praticamente todo o país é coberto pelo
SIN. A exceção são algumas partes de estados da Região Norte e
de Mato Grosso, além de todo o
estado de Roraima. Atualmente,
há 212 localidades isoladas do
SIN, nas quais o consumo é baixo e representa menos de 1% da
carga total do país. A demanda
por energia nessas regiões é suprida, principalmente, por térmicas a óleo diesel.

FINANCEIRO

Eletrobras condiciona privatização a
aporte de Furnas em Santo Antônio
O prospecto que trata da capitalização de Eletrobras destaca
que um novo evento se tornou vital para a operação que vai reduzir a presença do Estado na companhia: o socorro financeiro de
Furnas (subsidiária da estatal) à
Madeira Energia –controladora
da hidrelétrica Santo Antônio, em
Rondônia. Caso os trâmites para
essa injeção de capital não sejam
concluídos em pouco mais de
uma semana, a privatização será
suspensa.
Furnas é sócia da Madeira
Energia, com 43% de participação, e anunciou que se prepara
para assumir uma capitalização
na empresa que precisa chegar a
R$ 1,5 bilhão. O aporte vai cobrir
os custos da derrota de Santo Antônio em uma corte arbitral.
Com essa operação, Furnas assumiria o controle da empresa,
chegando a 70% de participação.
Também são acionistas da
Madeira Energia a Odebrecht
(18,25%), rebatizada de Novonor,
o fundo Caixa FIP Amazônia
Energia (19,63%) e a SAAG Inves-

timentos (10,53%), com participação da Andrade Gutierrez. Nenhuma delas expressou interesse
em acompanhar Furnas na operação de aporte, e a também sócia
Cemig (8,53%) comunicou não
estar interessada em aderir.
Para fazer essa capitalização,
no entanto, Furnas precisa de aval
dos detentores de debêntures
emitidas por ela em 2019. Furnas
já convocou uma assembleia com
esses investidores para o dia 30.
Se não houver quórum na data, a
assembleia será transferida para o
dia 6 de junho.
O prospecto preliminar da capitalização, encaminhado à CVM
(Comissão de Valores Mobiliários) nesta sexta-feira, destaca
que, sem a aprovação dos debenturistas até o dia 6, a oferta global
que marca a privatização será
suspensa. Segundo o texto do
prospecto, essa decisão foi aprovada pelo conselho de administração da Eletrobras também
nesta sexta.
Advogados consultados pela
reportagem, que preferem não ter

o nome citados, consideram que,
apesar do prazo estreito, Furnas
tem condições de concluir as exigências para cobrir a necessidade
financeira de Santo Antônio.
Um especialista na área lembra que existe a alternativa de recolher assinaturas de 100% dos
debenturistas, caso a emissão seja concentrada em instituições
maiores. Assim, o prosseguimento de uma operação pode ter um
rito mais flexível na assembleia.
Mas ele também lembra que o
desafio de reunir os detentores
do papel é maior quando as debêntures estão pulverizadas nas
mãos de um grande número de
pessoas físicas.
Há uma outra razão para a
perspectiva ser mais positiva.
Se Furnas não conseguir cumprir todas as exigências financeiras para atender ao custo com arbitragem, a aplicação da sentença
vai deflagrar o que se chama de
cross default –a execução de dívidas e garantias de Furnas e Eletrobras. O prospecto detalha a dimensão do problema. "Caso Fur-

nas não seja bem-sucedida em
obter essas anuências (waivers), o
agente fiduciário deverá declarar
o vencimento antecipado das obrigações", diz o texto. "Nesse caso,
o evento debênture pode causar o
vencimento antecipado de outras
dívidas de Furnas, aproximadamente, 63,6% do endividamento
consolidado"
O texto prossegue. "Ato contínuo, o evento Furnas pode causar
o vencimento antecipado de outras dívidas da companhia, aproximadamente, 42% do endividamento consolidado."
Segundo o prospecto, em 31 de
março de 2022, o endividamento
total consolidado de Furnas era
de R$ 7 bilhões e o da Eletrobras
de R$ 41,6 bilhões. "Se tal vencimento antecipado ocorrer, Furnas acredita que não deverá ser
capaz de honrar com o pagamento da maioria de seu endividamento, assim como a Companhia
entende que não conta com recursos suficientes para pagar a
maioria de seu endividamento",
afirma o texto.

Sábado, domingo e segunda-feira, 28, 29 e 30 de maio de 2022
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As publicações legais
de sua empresa com
o melhor preço em
um jornal de qualidade

Tels.: (21)

3556-3030
96865-1628
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Leilão contrata 29
empreendimentos
com deságio de 9,36%
LUCIANO
NASCIMENTO/ABRASIL
A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) e a
Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica realizaram
nesta sexta-feira um leilão para compra de energia A-4. O
certame negociou 237,5 megawatts (MW) médios, ao preço
médio de R$ 258,16 por megawatt-hora.
O resultado representa um
deságio médio de 9,36% em relação ao preço máximo determinado pela Aneel. Os projetos
deverão iniciar o suprimento
em 1º de janeiro de 2026.
Ao todo, 29 projetos foram
contratados no certame, dos
quais dois foram empreendimentos de biomassa, quatro
de usinas eólicas, cinco de
energia solar, 14 de pequenas
centrais hidrelétricas (PCH) e
quatro de centrais de geração
elétrica (CGH). Os empreendimentos somam uma potência total de 948 MW. São esperados investimentos da ordem
de R$ 7 bilhões.
De acordo com a CCEE, a
energia foi adquirida pelas distribuidoras Cemig, Coelba,

Neoenergia e Light. A energia
vai atender a demandas dos estados da Bahia (dois empreendimentos), Mato Grosso (1),
Mato Grosso do Sul (2), Minas
Gerais (1), Paraíba (2), Paraná
(6), Pernambuco (5), Santa Catarina (5), São Paulo (1), Tocantins (1) e Rio Grande do Sul (2).
Este foi o primeiro leilão de
energia realizado pelo governo. O certame trouxe uma novidade ao colocar em concorrência direta os empreendimentos de fonte solar e eólica,
negociados como um mesmo
produto.
De acordo com o secretário
de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Paulo Cesar Domingues, a experiência acabou sendo um teste
e há a possibilidade de que seja repetida em novos leilões.
“O número de projetos contratados, cinco solares e quatro
eólicas, demonstra que foi
uma distribuição equilibrada”,
disse Rodrigues em entrevista
coletiva após o resultado do
leilão. “Foi um teste interessante para avaliar se mantemos isso para os próximos leilões”, acrescentou.
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VILA CRUZEIRO

CORONAVÍRUS

Policiais envolvidos em
chacina prestam depoimento
MARCELA
LEMOS/UOL/FOLHAPRESS

P

oliciais que participaram
operação policial na Vila
Cruzeiro, que resultou
em uma chacina com 23 mortos,
prestaram depoimento à Delegacia de Homicídios da capital. No
entanto, a Polícia Civil não informou quantos agentes foram ouvidos. A ação policial aconteceu
na última terça-feira, na zona
norte do Rio de Janeiro.
De acordo com a instituição,
as armas desses agentes foram
apreendidas e periciadas. Testemunhas também foram ouvidas. A previsão é que outras pessoas sejam chamadas a depor ao
longo da próxima semana.
"As investigações estão em an-

damento" e "seguem para apurar
todas as circunstâncias que envolveram o fato", informou a Polícia Civil através de nota.
Entre as vítimas estão Gabrielle Cunha –moradora da
Chatuba, favela vizinha à Vila
Cruzeiro, que foi baleada dentro
de casa, e um ex-militar da Marinha, Douglas Costa Donato,
morto após deixar uma festa onde estava na companhia de amigos de infância.
Segundo a PM, a operação tinha como objetivo prender chefes do CV (Comando Vermelho),
responsável pelo tráfico de drogas na localidade. No grupo, segundo a corporação, havia também suspeitos vindos de outros
estados que estariam escondidos na favela.

Ainda de acordo com a PM, a
operação estava sendo planejada
há meses, mas foi deflagrada de
modo emergencial para impedir
o deslocamento de um grupo de
50 traficantes para a Rocinha, comunidade da zona sul.
PM CULPA STF
Ainda com a ação em andamento na Vila Cruzeiro, a Polícia Militar atribuiu ao STF (Supremo Tribunal Federal) a responsabilidade pelo aumento de
traficantes de outros estados em
comunidades do Rio em referência à limitação de operações
policiais no Rio de Janeiro.
"A gente começa a perceber
essa movimentação, essa tendência de ligação com o Rio de
Janeiro a partir da decisão do

STF. Isso vem se acentuando nos
últimos meses e essa tendência,
esses esconderijos nas nossas comunidades são fruto da decisão
do STF. A gente está estudando
isso, mas provavelmente é fruto
dessa decisão que limitou as
ações das forças policiais do estado na comunidade", avaliou o
coronel Luiz Henrique Marinho.
Dos 22 mortos que já foram
identificados, cinco eram de outros estados: três do Pará, um da
Bahia e um da Amazônia.
Após declaração, o presidente da Corte, o ministro Luiz Fux,
disse que está esperando satisfações da PM. Já o ministro Gilmar
Mendes lembrou que foi graças
a outras decisões do STF que o
Rio de Janeiro não sofreu um colapso financeiro.

DRFA

Polícia faz operação contra furto e receptação de veículos
A Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) do
Departamento-Geral de Polícia
Especializada (DGPE) e outras
unidades da Polícia Civil do Rio
de Janeiro realizaram nesta sexta-feira a Operação Oxicorte.
Segundo a Secretaria de Estado
de Polícia Civil (Sepol), 20 pessoas foram presas. Os agentes
foram para as ruas para cumprir
22 mandados de prisão e 40 de
busca e apreensão contra os envolvidos em um esquema criminoso de assalto, furto e recepta-

Rio de Janeiro

ção veículos no estado.
As investigações apontaram
que os criminosos realizavam
roubos na zona oeste da capital
e levavam os automóveis para a
Região dos Lagos. Os agentes
apreenderam, na ação, diversas
peças de veículos, placas, documentos e chaves. Quatro ferrosvelhos foram alvo dos policiais.
De acordo com a Sepol, as peças dos veículos, na maioria das
décadas de 90 e 2000, eram revendidas e o grupo movimentava cerca de R$ 500 mil por mês.

De acordo com o delegado
titular de polícia especializada,
Márcio Braga, os criminosos faziam o abastecimento dos desmanches de oficina irregulares
e de autopeças. Para ele, a operação interferiu diretamente na
atuação dos criminosos. “Em
relação à organização criminosa, ela foi praticamente desmantelada”, afirmou o policial,
em coletiva na Cidade da Polícia, na manhã desta sexta-feira.
O diretor do DepartamentoGeral de Polícia Especializada

(DGPE), delegado Pedro Medina, disse que a organização criminosa usava integrantes do
tráfico de drogas que ficavam
armados, em plantão por 12 horas, para fazer empreitadas criminosas nas regiões periféricas
de comunidades.
“Saíam, juntavam dois ou
três, implementavam o roubo
de veículo, traziam para o interior da favela e ali vendiam os
veículos com clonador para
quadrilhas de desmanches por
R$ 3mil ou R$ 4 mil.”

Panorama da Covid:
cenário de estabilidade
com discretas variações
A 2ª edição do Panorama da
Covid-19, divulgada nesta sextafeira pela Secretaria de Estado
de Saúde (SES), mostra um cenário de estabilidade, mas com
discretas variações nas taxas de
positividade dos exames de antígeno e de RT-PCR, assim como
do número de atendimentos em
UPAs e solicitações de leito.
A taxa de positividade de RTPCR, exame feito em sua maioria em pacientes internados, está em 15%, quando se calcula a
média móvel de sete dias no período de 15 a 21 de maio. Usando o mesmo cálculo, entre 8 e 14
de maio, a positividade estava
em 20,4%. Na semana passada,
o cálculo da positividade foi feito
por meio da média simples das
taxas diárias. A análise foi aperfeiçoada nesta semana e será
mantida nas próximas edições.
Já a taxa positividade para
testes de antígeno passou de
15,6%, quando se calcula a média móvel de sete dias no período de 08 a 14 de maio, para
18,4%, entre 15 e 21 de maio. Esse dado inclui os testes realizados em farmácias e unidades de
saúde públicas e privadas do estado do Rio.
“Não estamos observando
um aumento exponencial na taxa de positividade ou de casos e
óbitos, como observado nas
ocasiões das ondas já vivenciadas no estado do Rio de Janeiro.
Possivelmente, essa taxa de positividade, em torno de 15% a
20%, será o esperado para Covid-19 nos meses de menor temperatura e consequente aumento de circulação de vírus respira-

tório”, diz o secretário de Estado
de Saúde, Alexandre Chieppe.
Quanto ao número de atendimentos a casos de síndrome gripal em UPAs, observa-se um aumento de 9% em relação a semana passada, o que configura
um cenário de estabilidade. Na
semana de 15 a 21 de maio, foram em média 374 atendimentos diários de pacientes com síndrome gripal, sendo 237 pediátricos. Na semana de 8 a 14 de
maio, a média diária de atendimentos foi de 344, sendo 221 pediátricos.
“Observamos que os atendimentos pediátricos representam o dobro dos atendimentos
de adultos por síndrome gripal.
Isso se deve a fatores como a sazonalidade, já que nesta época
do ano, com a queda da temperatura, a maior causa das internações nas crianças é a bronquiolite”, diz o secretário.
Nos últimos sete dias, a média diária de solicitações de leito
Covid-19 foi de 3 para UTI e enfermaria. No mesmo período, a
média diária de pessoas aguardando leito Covid-19 foi de 2 para UTI e 3 para enfermaria.
O Panorama Covid-19 é uma
nova ferramenta da SES para
acompanhamento do cenário
epidemiológico da Covid-19
atualizada semanalmente. O
formato dá ênfase aos chamados indicadores precoces, como
atendimentos de síndrome gripal nas UPAs e testagem de antígenos registradas no e-SUS, que
inclui os exames realizados nas
unidades de saúde do estado e
até nas farmácias.
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Grécia acusa Irã de
pirataria após ter navios
petroleiros apreendidos
portuária grega disse à agência de notícias AFP que o petróleo iraniano seria "transferido para os Estados Unidos
(...) na sequência de uma exigência da Justiça americana".
Nesta sexta, Atenas informou que helicópteros da Marinha iraniana transportaram
homens armados a bordo dos
dois navios petroleiros. Um
deles, o Delta Poseidon, estaria navegando em águas internacionais. O segundo, que não
foi identificado, foi apreendido próximo da costa iraniana.
O Ministério das Relações
Exteriores da Grécia comunicou que nove gregos estavam
a bordo dos dois navios. Atenas informou à União Europeia e à Organização Marítima
Internacional sobre as apreensões logo após o ocorrido,
acrescentou o ministério.
O incidente acontece em
meio a tensões diplomáticas
entre o Irã e o Ocidente. Potências ocidentais retomaram,
no ano passado, negociações
em torno do acordo que estabelece mecanismos de controle no programa nuclear de
Teerã, com o país tentando
suspender as sanções internacionais.

UCRÂNIA

Ocidente declarou
'guerra total' à Rússia,
diz Serguei Lavrov
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, disse nesta sexta-feira
que os países do Ocidente declararam "guerra total à Rússia
e ao mundo russo".
"Ninguém esconde isso",
disse o chanceler durante uma
reunião do conselho de lideranças russas na sede do ministério, segundo a agência de
notícias TASS. "A cultura de
cancelamento da Rússia e de
tudo relacionado ao nosso país
chegou a um ponto absurdo."
Lavrov citou proibições e
boicotes a obras de artistas
russos, como Tchaikovski,
Dostoievski, Tolstoi e Pushkin.
O chanceler também tratou
com ironia o que ele chamou
de "belos slogans" apresenta-

dos pelo Ocidente após o fim
da Guerra Fria. "Agora podemos ver o real valor dessas belas palavras."
Acerca da doação de armas
feitas à Ucrânia, em especial as
que podem atingir diretamente o território da Rússia, o chefe da diplomacia de Moscou
disse que este é "um passo sério em direção a uma escalada
inaceitável".
"Vê-se como os Estados
Unidos e seus aliados estão dobrando, triplicando, quadruplicando seus esforços para
conter nosso país, usando o
mais amplo conjunto de ferramentas: de sanções econômicas unilaterais a propaganda
totalmente falsa no espaço da
mídia global", disse Lavrov.

YUCATÁN

Arqueólogos mexicanos
encontram antiga cidade
maia em terreno de obras
Arqueólogos descobriram
as ruínas de uma antiga cidade maia repleta de palácios,
pirâmides e praças em um
canteiro de obras de um futuro parque industrial nas proximidades de Mérida, na península mexicana de Yucatán.
O sítio arqueológico, chamado Xiol, tem características do estilo de arquitetura
maia Puuc, segundo os arqueólogos, comum no sul da
península de Yucatán, mas
raro na região de Mérida.
"Acreditamos que mais de
4 mil pessoas viviam aqui",
disse Carlos Peraza, um dos
arqueólogos que lideraram a
escavação da cidade, que segundo estimativas foi ocupada entre 600 e 900 d.C.
"Havia pessoas de diferentes classes sociais... sacerdotes, escribas, que viviam nes-
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EVARISTO ARNS

GOLFO PÉRSICO

A Guarda Revolucionária
do Irã anunciou, nesta sextafeira, ter apreendido dois navios petroleiros da Grécia em
águas do Golfo Pérsico. A ação
aconteceu dias depois de Atenas ter capturado no mar Mediterrâneo, a pedido dos Estados Unidos, um navio-tanque
da Rússia que transportava
petróleo bruto iraniano.
Em comunicado, as forças
iranianas informaram que as
apreensões desta sexta foram
feitas devido a "violações" cometidas pelos navios, sem especificar quais.
Teerã também reforçou pedidos pela liberação "imediata" do navio russo apreendido
devido a sanções impostas a
Moscou relacionadas à Guerra
da Ucrânia. A embarcação
transportava 115 mil toneladas de petróleo iraniano. Antes, o governo do Irã já havia
acusado os EUA de cometerem "clara violação da lei marítima e das convenções internacionais".
O Ministério das Relações
Exteriores da Grécia, por sua
vez, comparou a ação à pirataria e a classificou como "violenta".
Um porta-voz da polícia

OUTONO: Sol com nuvens.
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ses grandes palácios, e também havia pessoas comuns
vivendo em pequenas construções", afirmou Peraza.
Pesquisadores também localizaram cemitérios de adultos e crianças, enterrados
com ferramentas de pedras
obsidianas, oferendas e outros pertences.
Restos de vida marinha
também foram encontrados
no local, sugerindo que os habitantes da cidade complementavam sua dieta baseada
na agricultura com a pesca
realizada na região costeira
próxima.
Xiol foi descoberto após o
início da construção em um
parque industrial que ainda
será feito, embora os restos
arqueológicos ainda serão
preservados, de acordo com
os proprietários da terra.
Tels.: (21)
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Comissão de Defesa
dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns divulgou nesta sextafeira uma nota pública pedindo
a prisão cautelar dos policiais
envolvidos na morte por asfixiamento de um homem de 38 anos
em Sergipe.
A vítima, Genivaldo de Jesus
Santos, morreu em Umbaúba
(SE) depois de ser mantido preso em uma viatura tomada por
gás lacrimogênio. Na nota, a entidade chama os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
de "torturadores" e afirma que a
"atrocidade foi cometida diante
dos olhos de todos, por policiais
rodoviários federais indignos do
distintivo que simboliza a confiança pública até então neles
depositada".
"Havendo comprovação inequívoca da prática do crime e
fortes indícios de sua autoria,
bem como risco para a ordem

pública e a instrução processual, impõe-se a prisão cautelar
dos torturadores, além de seu
pronto afastamento do prestigioso cargo que não tinham e
não têm mais nenhuma condição de exercer", diz trecho da
nota assinada por José Carlos
Dias, presidente da Comissão.
O texto também afirma que a
entidade vai acompanhar todos
os procedimentos de apuração
para que a lei seja aplicada. "A
Comissão une-se em coro a todas as vozes da sociedade que
exigem que a força
do Direito se imponha sobre
o abuso da força. Para além da
perversa covardia, o emprego
manifestamente desproporcional de violência criminosa contra pessoa incapaz de reagir
contraria todas as normas e protocolos técnicos que legitimam
a atuação policial", afirma a Comissão.
A nota lembra ainda da operação policial que deixou ao menos 23 mortos na terça-feira

passada na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio, e que também
envolveu agentes da PRF.
"A resposta pífia da direção
da Polícia Rodoviária Federal e
do Ministério da Justiça aos excessos de duas ações policiais
desastrosas, na mesma semana,
aponta para a conivência da cadeia intermediária de comando
que liga, numa ponta, apologista confesso da tortura, e, na outra, grupos descontrolados de
assalto", diz o texto.
Na quinta-feira passada, um
dia após o ocorrido em Sergipe,
a PRF decidiu afastar das atividades de policiamento os agentes envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos. A corporação disse que está "comprometida com a apuração inequívoca das circunstâncias relativas à ocorrência".
"A PRF instaurou processo
disciplinar para elucidar os fatos
e os agentes envolvidos foram
afastados das atividades de policiamento."

BESTEIROL

Bolsonaro fala ‘baboseiras’
sobre Fachin, TSE e Lula
JOÃO GABRIEL/FOLHAPRESS
O presidente Jair Bolsonaro
(PL) voltou, nesta sexta-feira, a
criticar ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). Em sua live semanal, o principal alvo da
vez foi o ministro Edson Fachin,
que também é presidente do TSE
(Tribunal Superior Eleitoral).
Segundo Bolsonaro, Fachin
agiu movido por interesses políticos ao anular no ano passado
condenações do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o
principal adversário do mandatário na corrida eleitoral.
As declarações de Bolsonaro
ocorrem no dia seguinte à divulgação de pesquisa Datafolha
que mostrou uma vantagem de
21 pontos percentuais do petista
sobre Bolsonaro.

"Qual o interesse do Fachin
em dizer que o CEP (Código de
Endereçamento Postal) da ação
na Lava Jato contra o Lula em
Curitiba tinha que ser em São
Paulo ou no Distrito Federal? O
problema foi esse, em cima disso o sr. Fachin foi o relator de
uma proposta. Ele deu o sinal
verde e a turma dele no Supremo, por 3 a 2, aprovou a 'descondenação' do Lula", afirmou o
presidente.
"A gente sabe a vida pregressa dele (Fachin). Foi militante
de esquerda, advogado do
MST", disse Bolsonaro.
"Ele (Fachin) botou o Lula para fora. Agora, botou para fora só
para vê-lo livre? Ele (Lula), segundo o Supremo, é elegível,
disputa as eleições. A gente entende do lado de cá que nin-

guém vai botar o cara para fora
com condenações grandes em
três instâncias simplesmente para ficar passeando por aí. Colocou para fora, no meu modesto
entendimento, para ser presidente da República", completou.
Apesar da fala de Bolsonaro,
a assessoria de Fachin disse,
quando da sua aprovação no Senado em 2015, que o ministro
nunca trabalhou para o MST.
Em 2008, o hoje ministro assinou um manifesto de apoio ao
movimento, que na época alvo
de uma ofensiva do Ministério
Público do Rio Grande do Sul.
Na live, Bolsonaro também fez
ataques ao TSE e críticas ao PT.
Ele disse, por exemplo, que
checadores de informação a serviço da corte eleitoral seriam ligadas ao PSOL e aos petistas.

STF

Moraes: populismo de extrema
direita cooptou as redes sociais
WILSON DIAS/ABRASIL

PEDRO VILAS BOAS/FOLHAPRESS
O ministro Alexandre de Moraes (foto), do STF (Supremo Tribunal Federal), disse, durante aula da pós-graduação em direito da
USP (Universidade de São Paulo),
que o populismo de extrema direita cooptou as redes sociais com
discursos antidemocráticos.
"Cooptação total das redes pelo populismo de extrema direita,
que foi extremamente competente. Verificou: 'se a voz está lá
agora, vamos dominar essa voz'",
analisou o magistrado, nesta sexta-feira. Moraes é um dos coordenadores da disciplina.
O ministro está no centro do
conflito entre Judiciário e poder
Executivo. Ele é relator no STF
da ação em que o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ)
foi condenado por atacar ministros da Corte -depois seria perdoado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL)-, além de presidir o
inquérito das fake news.
Durante sua fala, o magistrado diz ainda que o Judiciário "se
acovardou" na discussão.
"O mundo jurídico, com todo
respeito, se acovardou e criou
uma falsa ideia de liberdade de
expressão que não existe para nada. Ninguém mais discutia que li-
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Comissão pede prisão de
policiais que torturaram e
mataram homem em SE
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

15º

berdade de expressão não é discurso de ódio, (...) mas nas redes
pode. Qual a diferença das redes
e o resto do mundo? Criamos um
monstro onde não há lei."
Também ministro do STF,
Gilmar Mendes estava presente
na aula e elogiou a atuação do
colega no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e Suprema Corte.
"É claro que se evitou perturbações para a sociedade como

um todo, trouxe muitas perturbações para o ministro Alexandre, mas esse é o preço que se
paga muitas vezes por cumprir
bem o dever".
PGR arquiva pedido de investigação contra Moraes Na quinta-feira, a PGR (ProcuradoriaGeral da República) arquivou o
pedido do presidente Jair Bolsonaro para investigar o ministro
do Alexandre de Moraes.

Covid dispara
em Araraquara
e prefeitura
retoma leitos
MARCELO
TOLEDO/FOLHAPRESS
O novo avanço de casos
de Covid-19 em Araraquara
(a 273 km de São Paulo) fez
com que a prefeitura voltasse
a criar nesta sexta-feira uma
unidade de saúde para atendimento exclusivo de casos
suspeitos ou confirmados da
doença.
A UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) da Vila Xavier
foi usada durante grande
parte da pandemia como
centro de atendimento para a
Covid. Com o arrefecimento
dos casos após o avanço da
vacinação, porém, o local
passou a atender também
outras doenças.
A cidade, porém, teve uma
nova alta da doença em
maio. Foram 5 mortes e 5.833
casos confirmados, contra
1.573 casos e nenhuma morte em abril. Mesmo assim, a
situação no município segue
melhor do que em janeiro,
quando foram registrados
19.485 casos e 33 mortes.
Desde o início da pandemia, em março de 2020,
Araraquara soma 71.121 casos confirmados, com 685
mortes.
O cenário de saúde na cidade fica ainda mais complicado devido a outro problema: uma epidemia de dengue com 9.240 casos e 13
mortes.
"Resolvemos retomar o
atendimento na UPA da Vila
Xavier exclusivo para Covid
diante da grande procura das
pessoas com síndrome gripal
e o aumento também do número de confirmados da
doença. Para tanto, nós não
precisamos mudar a estrutura da unidade, mas o que vai
diferenciar hoje é que estaremos ampliando o número de
pessoas para realizar a coleta,
assim como deixaremos três
médicos exclusivos para o
atendimento de Covid", disse
a secretária da Saúde de Araraquara, Eliana Honain.
Segundo a secretária, a diferença é que agora a estrutura municipal será mais concentrada nos atendimentos e
na testagem da população.
Por conta da vacinação –
mais de 90% dos moradores
têm o esquema vacinal completo–, os casos de complicações da doença e internações
em enfermarias e UTI (Unidade de Terapia Intensiva)
caíram nos últimos meses.
Há três pessoas internadas
com Covid em UTI e 29 em
enfermarias na cidade atualmente, cenário muito diferente do registrado no auge
da doença no município.
No início de 2021, com a
circulação da cepa P.1, Araraquara se tornou símbolo do
avanço da doença no país,
chegou a ter mais de 200 pessoas internadas e teve que
transferir pacientes para outras cidades.
"A gente sabe que a vacina
não evita 100% a doença, mas
ela evita as complicações e,
consequentemente, as mortes", disse a secretária.
Com o uso exclusivo da
UPA da Vila Xavier, o atendimento a pacientes com outras doenças foi transferido
para outras duas UPAs, a
Central e a Valle Verde.
A situação fez com que o
hospital de campanha criado para atender pacientes
com Covid e que tinha sido
desativado fosse reaberto
exclusivamente para casos
de dengue.
O local funciona diariamente das 7h às 21h, especialmente para hidratação
das vítimas da dengue.
"Com isso, a gente tem
certeza que estamos organizando da melhor maneira
possível a assistência às
duas patologias. Hoje Covid
com maior incidência, em
segundo dengue", afirmou a
secretária.

