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ABRIL

Governo Central tem superávit recorde
superávit primário de R$ 28,553 bilhões, valor recorde
para o mês desde o início da série histórica, em 1997. O
resultado veio melhor do que o esperado pelas instituições financeiras. Segundo a pesquisa Prisma Fiscal, divulgada todos os meses pelo Ministério da Economia, os

A arrecadação recorde registrada em abril ajudou as
contas públicas, apesar das desonerações para combustíveis, produtos industrializados e dos gastos com o Auxílio Brasil. Em abril, o Governo Central – Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central – registrou

EM

analistas de mercado esperavam resultado positivo de
R$ 17,3 bilhões em abril. Em relação a abril do ano passado, o superávit primário cresceu 52,9%, descontada a
inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). PÁGINA 2

COMBUSTÍVEIS

AGOSTO

Moraes vai
presidir TSE
e comandará
eleições 2022

Dias diz que proposta que
corta ICMS é tudo mentira

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal
Federal), foi escolhido ontem para presidir o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a partir de 16 de
agosto. Ele estará à frente da corte durante as eleições deste ano.
Apontado pelo presidente Bolsonaro como um opositor, Moraes substitui Edson Fachin no
cargo. O ministro Ricardo Lewandowski será o vice. A eleição
do comando do TSE é simbólica.
O presidente e o vice da corte
eleitoral sempre são oriundos do
STF e tradicionalmente há um
rodízio entre os magistrados com
base na ordem de antiguidade.
"Hoje a Justiça Eleitoral renovou,
uma vez mais, o seu pacto indissolúvel com a democracia e com
a missão de realizar eleições seguras”, disse Fachin. PÁGINA 3

GERALDO MAGELA/AGÊNCIA SENADO

O ex-governador do Piauí Wellington Dias
(PT) afirmou ontem que toda a argumentação
em prol da redução do ICMS para baratear combustíveis é mentirosa. Segundo ele, a medida
pode até baratear o combustível alguns centavos por um certo tempo, mas depois, em função
do preço represado, a tendência é a redução ser
inócua. Dias foi governador por quatro mandatos no Piauí e, no mais recente, comandou as
negociações sobre o ICMS com o governo federal porque era o coordenador do Fórum Nacional de Governadores. "Retiraram a Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico)
em 2017, naquela greve dos caminhoneiros, receitas que garantiram por anos e anos preços
adequados para combustíveis e manutenção da
malha rodoviária. Disseram que ia cair o preço
dos combustíveis Preços caíram? Não. PÁGINA 2

Câmara aprova projeto que
limita ICMS sobre combustíveis
A Câmara aprovou ontem o projeto de lei complementar que estabelece um limite para as alíquotas do ICMS (imposto estadual) incidente sobre
combustíveis, energia, transportes e telecomunicações. A proposta foi aprovada por 348 votos. Os
deputados ainda precisam votar propostas de modificação ao texto, que, depois, segue direto para a
sanção do presidente Bolsonaro. A previsão é que
o preço da gasolina seja reduzido em menos de R$
2, e o do óleo diesel caia cerca de centavos.

PRESSÃO

Rússia corta
40% de gás
natural para
Alemanha

EM

QUATRO ANOS
RICARDO STUCKERT

A guerra energética que acompanha o conflito na Ucrânia teve
um desenvolvimento dramático
ontem: a Rússia anunciou que irá
cortar 40% do fornecimento do
gás natural pela principal via que
abastece a Alemanha. A justificativa da estatal russa Gazprom é
técnica, mas não muito: ela afirma que faltam equipamentos
alemães da marca Siemens na
estação onde o gás é comprimido para sua viagem por mais de
1.000 km sob o mar Báltico até
Lubmin. Os compressores não
foram enviados devido às sanções contra a Rússia, impetradas
com a invasão da Ucrânia. "O
abastecimento de gás através do
gasoduto Nord Stream 1 pode
acontecer atualmente com uma
quantidade de até 100 milhões
de metros cúbicos por dia", afirmou a Gazprom. PÁGINA 4

Programa de Lula
inclui ‘desmatamento
líquido zero’
Os partidos da coligação da chapa Lula (foto) -Alckmin inseriram na
prévia do programa de governo a previsão de alcançar o "desmatamento líquido zero" em quatro anos e acenos a policiais, que compõem parte do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro (PL). A questão
do desmatamento e a valorização dos profissionais de segurança foram incluídas em reuniões das siglas que ocorreram na segunda-feira
e ontem. A comoção pelo desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na Amazônia impulsionou
a presença de teses mais robustas sobre o meio ambiente nas diretrizes
do plano. A medida proposta se diferencia da ideia de acabar com o
desmatamento de um modo geral, meta que havia sido considerada
muito ousada para ser cumprida no período de quatro anos. PÁGINA 3

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: -0,52% / 102.063,25 / -534,93 / Volume: 23.620.861.331 / Quantidade: 4.016.965
Maiores Altas

ELETROBRAS ON N1

Maiores Baixas

Mais Negociadas
Preço

% Oscil.

Preço

Preço

% Oscil.

41.45

+3.37 +1.35

VIA ON NM

2.29 −10.20

−0.26

PETROBRAS PN N2

29.60

Fechamento
% Oscil. Dow Jones
+1.13

+0.33

NASDAQ Composite

%

30.364,83 -0,50
10.828,345 +0,18

ELETROBRAS PNB N1

40.31

+2.36 +0.93

CVC BRASIL ON NM

7.66

−6.70

−0.55

VALE ON NM

81.72

−0.20

−0.16

Euro STOXX 50

3.476,45 -0,83

CPFL ENERGIAON NM

32.43

+3.15 +0.99

POSITIVO TECON NM

6.18

−5.94

−0.39

ELETROBRAS ON N1

41.45

+3.37

+1.35

CAC 40

5.949,84 -1,20

WEG ON NM

24.25

+1.81 +0.43

CSNMINERACAOON N2

4.800

−5.33 −0.270

PETROBRAS ON N2

32.70

+0.89

+0.29

FTSE 100

7.187,46 -0,25

5.70

+1.24 +0.07

MELIUZ ON NM

1.290

−5.15 −0.070

ITAUUNIBANCOPN N1

23.65

−0.67

−0.16

DAX 30

13.304,39 -0,91

HAPVIDA ON NM

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(5/5)
Poupança 3
(15/6)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
12,75% 0,33
OURO
0,65% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,3442

0,52% (mai.) EURO turismo
0,47% (mai.) Compra: 5,3878
Venda: 5,5678
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 09/jun Compra: 5,1213
+0,33%
DÓLAR comercial
R$ 297,76 Compra: 5,1327
Venda: 5,1333
DÓLAR turismo
Venda: 5,3448 Compra: 5,1563
Venda: 5,3363
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Economia
COMBUSTÍVEIS

MERCADOS

Bolsa tem oitava
queda seguida; dólar
sobe para R$ 5,13

Dias diz que proposta que
corta ICMS é tudo mentira

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

O mercado financeiro teve
mais um dia tenso à espera das
decisões sobre os juros básicos
no Brasil e nos Estados Unidos.
O dólar subiu pela sétima vez
seguida e alcançou o maior valor em pouco mais de um mês.
A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) teve a oitava queda consecutiva e atingiu o menor nível desde o início do ano.
O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,134,
com alta de R$ 0,019 (+0,38%).
A cotação chegou a operar em
queda durante a manhã, mas
firmou a tendência de alta
após a abertura do mercado
nos Estados Unidos.
A moeda norte-americana
está no maior nível desde 12
de maio, quando encerrou a
R$ 5,14. A divisa subiu 8,02%
em junho, mas acumula queda de 7,93% em 2022.
No mercado de ações, o dia
também foi marcado pelo nervosismo. O Índice Bovespa
(Ibovespa), fechou aos 102.603
pontos, com recuo de 0,52%. O
indicador chegou a operar em

alta no início das negociações,
mas inverteu o movimento
ainda durante a manhã. A Bolsa está no menor nível desde
10 de janeiro, quando estava
em torno dos 101 mil pontos.
Apesar da queda do Ibovespa, as ações da Eletrobras subiram, após a estreia da empresa privatizada na bolsa de
valores. Os papéis ordinários
(com direito a voto em assembleia de acionistas) subiram
3,37%. Os papéis preferenciais
(com preferência na distribuição de dividendos) valorizaram-se 2,36%.
O que vem causando turbulência no mercado financeiro
é o futuro das taxas básicas
nos Estados Unidos. Com a inflação na maior economia do
planeta em 8,6% nos últimos
12 meses, no maior nível em
41 anos, os investidores temem que o Fed aperte os cintos e eleve os juros em 0,75
ponto percentual, para uma
faixa entre 1,5% e 1,75% ao
ano. Taxas mais altas em economias avançadas provocam
fuga de capitais de países
emergentes, como o Brasil.

Micro e pequenos
empresários mantêm
o
otimismo pelo 4 mês
O otimismo dos donos de micro e pequenas empresas segue
em alta pelo quarto mês consecutivo. De acordo com o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae), o
índice de confiança do micro e
pequeno empresário (IC-MPE)
avançou 1,8 ponto em maio,
chegando a 98,1 pontos, o maior
nível desde outubro de 2021,
quando indicou 98,9 pontos. Os
dados fazem parte da Sondagem
Econômica das Micro e Pequenas Empresas, realizada em parceria com a Fundação Getúlio
Vargas (FGV).
Na avaliação do Sebrae, a
maior circulação de pessoas,
após dois anos de confinamento
em razão da pandemia de Covid-19, a melhora no desempenho das vendas, bem como a
prorrogação do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) até 2024, pesaram na percepção positiva dos
empresários. “A contínua recuperação da confiança foi observada em todos os setores pesquisados: comércio, serviços e indústria de transformação”, disse

volvimento da Educação Básica), vai ter crise na educação para Estados e municípios. Serão
retirados R$ 11 bilhões da saúde, do Fundo Saúde e R$ 8,3 bilhões do Fundo de combate à
pobreza", exemplifica.
O ex-governador afirma, ainda, ser mentira a compensação
dada pela União aos estados e
municípios. Segundo explica, o
repasse adicional viria somente
quando a receita bruta cair mais
de 5%. Na prática, como a inflação deve seguir próximo dos
dois dígitos, também deveria
haver um crescimento de arrecadação do ICMS, e isso não entra na conta.
Como medida alternativa, ele
segure a criação de um fundo de
estabilização e compensação,
que poderia ser usado na medida em que o governo federal enxergar necessidade.
"A verdade? Eu gostaria de,
pela terceira vez, estar errado.
Acertei nas outras duas vezes e,
muito triste, posso concluir que
foi tudo mais um teatro, mentiras e para jogar uns contra os outros. Ninguém quer resolver pro-

blemas do povo. Coisas de gente
do mal mesmo. Só Deus para
proteger o povo brasileiro", diz.
O Senado aprovou na segunda-feira e a Câmara aprovou ontem, o projeto de lei complementar que estabelece um teto
para as alíquotas do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre combustíveis, energia, telecomunicações e transportes.
A votação é uma derrota para
os governadores, que buscaram
articular alterações mais profundas no texto que tinha vindo
da Câmara dos Deputados, argumentando que a queda na arrecadação poderia trazer problemas.
A estimativa do relator da
proposta no Senado, Fernando
Bezerra Coelho (MDB-PE), é
que a aprovação do projeto de
lei complementar e de outras
duas PECs (Propostas de Emenda à Constituição) que tratam de
combustíveis, ainda sem previsão de data de votação, pode
provocar queda no preço do litro da gasolina de R$ 1,65 e de
R$ 0,76 no litro do diesel.

TESOURO

SEBRAE

LUCIANO NASCIMENTO/ABRASIL

O

ex-governador do
Piauí Wellington Dias
(PT) afirmou ontem
que toda a argumentação em prol
da redução do ICMS para baratear combustíveis é mentirosa.
Segundo ele, a medida pode
até baratear o combustível alguns centavos por um certo
tempo, mas depois, em função
do preço represado, a tendência
é a redução ser inócua.
Dias foi governador por quatro mandatos no Piauí e, no
mais recente, comandou as negociações sobre o ICMS com o
governo federal porque era o
coordenador do Fórum Nacional de Governadores.
"Retiraram a Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico) em 2017, naquela
greve dos caminhoneiros, receitas que garantiram por anos e
anos preços adequados para
combustíveis e manutenção da
malha rodoviária. Disseram que
ia cair o preço dos combustíveis
Preços caíram? Não. Dobraram
rapidamente de valor. E a bura-

queira de lá para cá só cresce
nas rodovias", argumenta.
A Cide foi criada em 2001 com
o objetivo de garantir investimentos em infrastrutura de
transporte e em projetos ambientais relacionados à indústria
do petróleo. Em 2007, segundo
dados da Confederação Nacional
dos Transportes (CNT), 95,6%
dos investimentos no setor vinham da receita com o tributo.
"Final de 2021, o milagre da
vez seria congelar ICMS, e assim
foi feito. A partir de 1º de novembro de 2021 não mais teve alteração no valor que ficou fixado de
ICMS dos combustíveis. Estados
abriram mão de R$ 37 bilhões, e
os preços da gasolina e óleo diesel iam cair, inflação ia cair... Caíram ? Não. Gasolina aumentou o
preço em 46% e óleo diesel acima
disto", rebate o governador.
Dias critica o projeto aprovado no Senado por fazer pressão
em ano eleitoral para os parlamentares se posicionarem a favor da queda de tributos.
"Foi retirado R$ 21 bilhões do
dinheiro da educação, do Fundeb (Fundo Nacional de Desen-

o Sebrae. Entre os setores, o comércio foi o que obteve mais
destaque. Após registrar queda
em abril, a confianças dos empresários desse segmento voltou
a subir em maio. O índice apresentou elevação de 5,5 pontos,
fechando o mês em 91,4 pontos,
o maior nível desde outubro de
2021 (92,9 pontos).
No setor de serviços, a atividade de transporte foi a que
mais se destacou. Outro setor
que ganhou espaço foi o de serviços profissionais e serviços
prestados às famílias. Já a indústria de transformação se manteve em um patamar neutro, mas
com destaque para o vestuário
que trouxe um índice de confiança positivo.
De acordo com o presidente
do Sebrae, Carlos Melles, o ânimo dos empresários foi influenciado tanto pela situação atual
quanto pelas expectativas de
curto prazo. Melles pondera que
ainda é preciso ter cautela.
“Mesmo com esse cenário de
melhora no ânimo por parte das
empresas, a parcimônia tem
sempre que prevalecer, já que
ainda enfrentamos problemas
conjunturais, como a escassez
de insumos”, argumentou.

Nota
PPI RECOMENDA A PRIVATIZAÇÃO DA
AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS
O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI)
do governo federal recomendou a inclusão da Autoridade
Portuária de Santos, antiga Companhia Docas do Estado de
São Paulo, no programa de privatização. A decisão foi
publicada ontem no Diário Oficial da União (DOU). Ligada ao
Ministério da Infraestrutura, a Autoridade Portuária de Santos
é uma empresa pública de capital fechado responsável pela
gestão e fiscalização das instalações portuárias e das
infraestruturas públicas no Porto de Santos, maior porto da
América Latina. Segundo a empresa, o porto é responsável
por, no mínimo, 25% do comércio exterior brasileiro.

Governo Central registra superávit
recorde para meses de abril
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL
A arrecadação recorde registrada em abril ajudou as contas
públicas, apesar das desonerações para combustíveis, produtos industrializados e dos gastos
com o Auxílio Brasil. Em abril, o
Governo Central – Tesouro Nacional, Previdência Social e
Banco Central – registrou superávit primário de R$ 28,553 bilhões, valor recorde para o mês
desde o início da série histórica,
em 1997.
O resultado veio melhor do
que o esperado pelas instituições
financeiras. Segundo a pesquisa
Prisma Fiscal, divulgada todos os
meses pelo Ministério da Economia, os analistas de mercado esperavam resultado positivo de R$
17,3 bilhões em abril.
Em relação a abril do ano
passado, o superávit primário
cresceu 52,9%, descontada a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Nos quatro primeiros meses de 2022, o Governo Central acumula resultado

positivo de R$ 79,263 bilhões,
valor também recorde para o
primeiro quadrimestre, desde o
início da série histórica.
O resultado primário representa a diferença entre as receitas e os gastos, desconsiderando
o pagamento dos juros da dívida
pública. Apesar do superávit recorde no início do ano, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO)
estipula meta de déficit primário
de R$ 170,5 bilhões para este ano.
No fim de maio, o Relatório
Bimestral de Receitas e Despesas reduziu a estimativa de déficit para R$ 65,5 bilhões, mas o
valor levado em conta para o
cumprimento das metas fiscais
é o da LDO.
ATRASO
Previsto para a última semana
de maio, o resultado do Governo
Central de abril foi publicado
com duas semanas de atraso, por
causa da greve dos analistas do
Tesouro Nacional. Assim como
diversas categorias do funcionalismo público federal, eles reivindicam a reposição da inflação

nos últimos quatro anos.
O Ministério da Economia informou que não será concedida
entrevista coletiva sobre os resultados de abril. O secretário
do Tesouro, Paulo Valle, falará
com a imprensa somente na
apresentação dos dados fiscais
de maio, prevista para ocorrer
no fim de junho.
ARRECADAÇÃO ATÍPICA
O superávit de abril ocorreu
porque as receitas cresceram
em ritmo maior que as despesas. No mês passado, as receitas
líquidas cresceram 18,7% em relação a março do ano passado
em valores nominais. Descontada a inflação, o crescimento ficou em 5,9% acima do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). As despesas totais cresceram 11,6% em
valores nominais, mas caíram
0,5% na mesma comparação,
após descontar a inflação.
No mês passado, dois fatores
impulsionaram o crescimento
das receitas. O primeiro foi a alta
arrecadação registrada em abril.

Apesar das desonerações para
combustíveis e para produtos industrializados, as receitas do governo sentiram pouco o impacto
das medidas. A elevação do lucro de empresas de energia e de
combustíveis contribuiu para a
arrecadação recorde em abril.
O outro fator não está relacionado com a arrecadação de
tributos, mas com a alta do petróleo no mercado internacional. As receitas com royalties
cresceram R$ 7,02 bilhões
(+43,6%) acima do IPCA em
abril na comparação com o
mesmo mês do ano passado.
Atualmente, a cotação do barril
internacional está em torno de
US$ 120 por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia.
Em contrapartida, os gastos
com o funcionalismo federal
caíram 8,2% no acumulado do
ano descontada a inflação, refletindo o congelamento de salários dos servidores públicos que
vigorou entre junho de 2020 e
dezembro de 2021. As despesas
com a Previdência Social subiram 2,7% acima da inflação.

IBGE

Volume de serviços cresce
0,2% de março para abril
VITOR ABDALA/ABRASIL
O volume de serviços no Brasil apresentou um crescimento
de 0,2% de março para abril deste
ano. Esta é a segunda alta consecutiva do indicador, medido pela
Pesquisa Mensal de Serviços
(PMS), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Com o resultado, os serviços

estão 7,2% acima do nível de fevereiro de 2020, ou seja, do patamar pré-pandemia, mas ainda
se encontram 4,2% abaixo de
novembro de 2014, o ponto mais
alto da série histórica.
Os serviços também apresentaram altas de 9,4% em relação a
abril de 2021, de 9,5% no acumulado do ano e de 12,8% no
acumulado de 12 meses.

A alta de 0,2% na passagem
de março para abril foi puxada
por duas das cinco atividades
pesquisadas: informação e comunicação (0,7%) e serviços
prestados às famílias (1,9%).
Por outro lado, três atividades
tiveram queda no período: transportes (-1,7%), profissionais, administrativos e complementares
(-0,6%) e outros serviços (-1,6%).

O índice de atividades turísticas cresceu 2,5% em abril ante
março. Com isso, o segmento de
turismo se encontra 3,4% abaixo
do patamar pré-pandemia.
A receita nominal dos serviços cresceu 0,9% de março para
abril, 16,5% na comparação com
abril de 2021, 15,7% no acumulado do ano e 17,8% no acumulado de 12 meses.
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Programa de governo de Lula
inclui 'desmatamento zero'
CATIA SEABRA, JULIA CHAIB E
VICTORIA AZEVEDO/FOLHAPRESS

O

s partidos da coligação da chapa LulaAlckmin inseriram na
prévia do programa de governo a
previsão de alcançar o "desmatamento líquido zero" em quatro
anos e acenos a policiais, que
compõem parte do eleitorado do
presidente Jair Bolsonaro (PL).
A questão do desmatamento
e a valorização dos profissionais
de segurança foram incluídas
em reuniões das siglas que ocorreram na segunda-feira e ontem.
A comoção pelo desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico
Dom Phillips na Amazônia impulsionou a presença de teses
mais robustas sobre o meio ambiente nas diretrizes do plano.
A medida proposta se diferen-

PRESIDENTE

DO

cia da ideia de acabar com o desmatamento de um modo geral,
meta que havia sido considerada
muito ousada para ser cumprida
no período de quatro anos.
Segundo Pedro Ivo, um dos
representantes da Rede no grupo que debate o programa de
governo, a intenção é fazer uma
compensação ao meio ambiente
de áreas equivalente ao que for
desmatado no período de ano.
Por exemplo, esse equilíbrio
ocorreria por meio do reflorestamento de um campo na proporção do que tiver sido devastado.
"Temos que fazer um combate sem trégua ao desmatamento
ilegal e efetivação do desmatamento líquido zero. É o que consideramos possível fazer em
quatro anos", diz Pedro Ivo. Há
ainda a intenção de criar uma
força nacional contra crimes
ambientais.

Embora o documento tenha
sido concluído sob o impacto do
desaparecimento de Pereira e
Phillips na região do Vale do Javari (AM), o coordenador da
equipe de programa, o ex-ministro Aloizio Mercadante, minimiza a influência do caso na
redação final das diretrizes.
Segundo ele, a política de
proteção ambiental já ocupava
os debates antes mesmo do desaparecimento –até porque permite um contraponto com o governo Jair Bolsonaro.
Outro integrante da comissão
responsável pela elaboração do
plano de governo de Lula reconhece, porém, que a pauta ganhou força em meio à repercussão das buscas no Amazonas.
Inicialmente, a defesa mais
enfática da redução do desmatamento estaria presente apenas
no programa final de governo.

Mas nos encontros desta semana os representantes dos sete
partidos que formam a coligação em torno da candidatura de
Lula ao Planalto avaliaram que
era preciso contemplar essa
questão já na prévia do documento.
O próprio Lula pediu que fosse dada prioridade à questão do
meio ambiente. O texto elaborado pelas siglas prevê, além do
"desmatamento líquido zero", o
"combate implacável ao desmatamento".
Entre as mudanças na área de
meio ambiente também foi incluída a previsão de preservação
da "Amazônia Azul", que abarca
o território marítimo brasileiro,
além dos outros biomas.
"Estamos bem contemplados
nessa redação final", diz o representado do PV, José Carlos
Lima.

TSE

Moraes presidirá ‘eleições 2022’, e
Fachin cita pacto com democracia
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal
Federal), foi escolhido ontem
para presidir o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a partir de 16 de
agosto. Ele estará à frente da corte durante as eleições deste ano.
Apontado pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL) como um opositor, Moraes substitui Edson Fachin no cargo. O ministro Ricardo Lewandowski será o vice.
A eleição do comando do TSE
é simbólica. O presidente e o vi-

CARA

ce da corte eleitoral sempre são
oriundos do STF e tradicionalmente há um rodízio entre os
magistrados com base na ordem
de antiguidade.
"Hoje a Justiça Eleitoral renovou, uma vez mais, o seu pacto
indissolúvel com a democracia e
com a missão de realizar eleições seguras em território nacional", disse Fachin, na sessão
da escolha.
O embate de Bolsonaro e Moraes começou ainda em 2019,
com a abertura do inquérito das
fake news, teve picos em 2020 e

chegou próximo de uma crise
institucional no 7 de Setembro
de 2021.
Moraes ainda comandará o
TSE sob ataques de Bolsonaro,
que tem feito questionamentos
sobre as urnas eletrônicas e insinuado que não aceitará o resultado das eleições.
O ministro deve comandar o
tribunal eleitoral até junho de
2024.
Os questionamentos do governo ao sistema eleitoral ainda
ganharam reforço das Forças Armadas. Chamados pela própria

corte para este debate, os militares apresentaram sugestões de
mudanças nas regras do pleito,
que foram rejeitadas em maio.
Bolsonaro ainda tem dito que
fez um acordo com Moraes antes de assinar uma nota de recuo
sobre os atos de raiz golpista do
7 de Setembro de 2021.
Na segunda-feira, o presidente afirmou que o acordo envolvia o encerramento do inquérito das fake news e uma solução para Zé Trovão, caminhoneiro bolsonarista e alvo de investigações.

DE PAU

PGR pede extinção da pena de Silveira
e revogação de uso de tornozeleira
PAULO ROBERTO
NETTO/UOL/FOLHAPRESS
A PGR (Procuradoria-Geral
da República) pediu ao Supremo
Tribunal Federal ontem que declare a extinção da pena de oito
anos e nove meses de prisão imposta ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). No mesmo parecer, a Procuradoria pede
que sejam revogadas as medidas
cautelares contra o parlamentar,
como o uso de tornozeleira eletrônica.
Daniel Silveira foi condenado
em abril pelo STF por ameaças
contra os integrantes do tribunal.
No dia seguinte, o deputado foi
beneficiado pela graça (perdão),
concedida pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL). Apesar de o decreto estar sendo questionado no
Supremo, a PGR entende que a
medida anula a pena do parlamentar.
No parecer encaminhado ao
ministro Alexandre de Moraes,
relator da ação penal contra Silveira, a vice-procuradora-geral

PREPARANDO

Lindôra Araújo diz que o decreto
de graça continua válido e, por isso, se impõe a extinção da pena.
"O decreto presidencial é existente, válido e eficaz, sendo que o
gozo dos benefícios da graça concedida está na pendência da devida decisão judicial que declare
extinta a pena", disse Lindôra.
A PGR defende ainda que as
medidas cautelares, como o uso
de tornozeleira eletrônica, sejam
revogadas. Daniel Silveira acumulou multas de R$ 645 mil por
descumprir tais decisões -o deputado deixou de usar o equipamento desde a Páscoa e participou de eventos pró-governo mesmo sendo proibido pelo Supremo. No mês passado, Moraes determinou o bloqueio dos bens e
imóveis em nome de Silveira para
garantir o pagamento da multa.
Em parecer, a PGR afirma que
algumas das medidas cautelares
estão em vigor desde o início da
investigação e que a multa diária
de R$ 15 mil por descumprimento, fixada por Moraes, já beira R$ 1
milhão. "As medidas cautelares

não podem perdurar indefinidamente, encontrando limite máximo de duração no trânsito em julgado da decisão condenatória.
Assim, no atual estágio do presente processo criminal, tais medidas
acautelatórias devem ser revogadas, por força da provisoriedade",
disse Lindôra.
A PGR defendeu que a revogação seja retroativa até a data de
publicação do decreto da graça,
em 21 de abril.
Em nota, a advogada Mariane
Cardoso dos Santos, que representa Silveira, afirma que diante
da manifestação da PGR, "esperase que o Poder Judiciário declare
da extinção da punibilidade e determine revogação retroativa das
medidas cautelares, reconhecendo que o deputado federal Daniel
Silveira é um homem livre".
"Como advogada e cidadã me
sinto com a esperança renovada,
diante da impecável manifestação da Procuradoria-Geral da República e, assim, fico confiante de
os ministros integrantes do Supremo Tribunal Federal apli-

quem ao caso as disposições da
Constituição da República de
1988", afirmou.
Em parecer apresentado nas
ações que questionam o decreto
de graça de Bolsonaro a Silveira, o
procurador-geral Augusto Aras
disse que a medida adotada pelo
presidente extingue a pena de prisão imposta ao parlamentar, mas
abriu a possibilidade do deputado continuar inelegível.
Segundo Aras, a Constituição
garante "ampla liberdade" ao presidente para conceder a clemência, desde que respeitados os critérios previstos na lei. O benefício
só é proibido para crimes hediondos, como a tortura.
Sobre a inelegibilidade, porém, o PGR diz que a graça não teria o condão de restaurar os direitos políticos de Silveira, o que deve prejudicar os planos do deputado em disputar o Senado neste
ano. Segundo Aras, a jurisprudência atual é que efeitos secundários da pena, como a inelegibilidade, não são alcançados pelo
decreto presidencial.

O GOLPE

Desesperado, Bolsonaro cita militares e ataca Fachin e Lula
O presidente Jair Bolsonaro
(PL) usou parte de fala a empresários ontem em São Paulo para
mais uma vez atacar ministros
do STF (Supremo Tribunal Federal), o sistema eleitoral e o expresidente Lula (PT). A fala
ocorreu em evento de abertura
de fórum de investimentos.
"Quem eles pensam que
são?", disse o presidente, ao
mais uma vez atacar o ministro

País/São Paulo

OUTONO: Dia de sol, com nevoeiro.
Nublado à noite.

Edson Fachin, atual presidente
do TSE (Tribunal Superior Elei
oral). Ao sugerir que o Poder Judiciário conspira contra ele e citar o papel dos militares nos recentes questionamentos ao TSE,
Bolsonaro disse que "eleições
são questões de segurança nacional". A apuração das eleições, na verdade, é uma questão
do Judiciário. É a Justiça Eleitoral que cuida de todo o processo

pelo país por meio do TSE e de
seus braços regionais, hoje sob a
presidência de Fachin e, a partir
de agosto, do também ministro
Alexandre de Moraes.
No discurso de improviso aos
empresários, Bolsonaro de novo
ameaçou não cumprir decisões
do STF, ao citar o tema do chamado marco temporal das terras
indígenas, ainda sem prazo para
votação no tribunal.

Ao dizer que não cumpriria
decisões do STF, aumentou o
tom de voz e disse: "Chega de
bananas e demagogos na política brasileira". E completou:
"Ninguém pode tudo". Bolsonaro mais uma vez atacou o sistema eleitoral, disse não ter "nenhum medo de eleição" e fez
uma série de críticas ao ex-presidente Lula, que lidera pesquisas de intenção de voto.

CELULAR

SP lança o maior
programa de combate
ao câncer da AL
O governador Rodrigo Garcia lançou ontem o maior programa de tratamento avançado
contra o câncer da América Latina. A terapia celular inovadora
já se mostrou altamente eficaz
no tratamento de alguns tipos
de câncer de sangue, como linfoma e leucemia linfoide aguda.
No Brasil, o estudo vem sendo
desenvolvido em parceria entre
Instituto Butantan, USP e Hemocentro de Ribeirão Preto.
“O estado que foi o inovador
na vacina continuará sendo
inovador agora no combate ao
câncer. Estou muito feliz de poder, nesse momento, governar
São Paulo, onde a gente apresenta resultado da ciência, da
pesquisa, do desenvolvimento e
do esforço de todos aqui de São
Paulo”, disse Rodrigo.
O programa está sob supervisão da Secretaria de Ciência,
Pesquisa e Desenvolvimento
em Saúde do Estado. Dois novos centros de saúde, um na capital paulista e um em Ribeirão
Preto, vão produzir a terapia celular CAR-T (receptor quimérico de antígeno, em tradução livre da sigla em inglês), que utiliza células T para combater o
câncer de sangue. A capacidade
inicial de tratamento é de até
300 pacientes por ano.
A iniciativa faz parte de um
acordo de cooperação entre o
Instituto Butantan, ligado ao
Governo de São Paulo, a USP e o
Hemocentro de Ribeirão Preto.
Embora já seja aplicada em alguns países, a terapia celular
tem como maior obstáculo o
custo elevado, que pode chegar
a US$ 500 mil por aplicação em
cada paciente.
As unidades de São Paulo
(Nucel) e de Ribeirão Preto
(Nutera) vão contar com estruturas que permitirão que os
principais processos da nova
tecnologia – produção, desenvolvimento, armazenamento
e aplicação da terapia celular –
sejam efetuados em solo paulista. O objetivo é reduzir ao
máximo o custo em larga escala da terapia e fazer com que
ela chegue ao SUS.
As instalações incluem laboratórios de controle de qualidade, salas de criopreservação, salas de produção de vírus, salas
limpas de produção de células
CAR-T, salas de preparo de
meios e soluções e áreas destinadas ao armazenamento do
produto final e dos insumos em
tanques criogênicos.
A terapia celular CAR-T foi
desenvolvida no Centro de Terapia Celular da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da
USP. O primeiro voluntário,
que recebeu o tratamento experimental há dois anos, alcançou a remissão total de um
linfoma em estágio terminal.
Outros pacientes que optaram
pelo tratamento também tiveram remissão.
“Trata-se de uma terapia revolucionária e individualizada,
que usa as células de defesa do
próprio paciente para combater
o câncer. Com esse novo programa, São Paulo reforça seu
pioneirismo na pesquisa e na
oferta de tratamentos inovado-

res, de altíssima complexidade,
aos brasileiros”, afirmou o secretário de Ciência, Pesquisa e
Desenvolvimento em Saúde,
David Uip.
PRÓXIMOS PASSOS
Como a terapia celular ainda
está em fase experimental no
Brasil, os pacientes foram tratados até agora de forma compassiva – por decisão médica,
quando o câncer está em estágio avançado e não há outra alternativa de terapia.
Esse tipo de pesquisa ainda
não influencia uma possível
aprovação final do tratamento
pela Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária), mas
fortalece a possibilidade de
aprovação de um estudo clínico
com mais voluntários.
“Curar uma pessoa que estava em situação quase terminal
é uma emoção indescritível. Estes dois centros são fruto de
anos de dedicação de uma
grande equipe. Somos mais de
50 pesquisadores trabalhando
há décadas em um único objetivo. O nosso foco é tratar e garantir a vida das pessoas”, destacou Dimas Covas, presidente
do Instituto Butantan e coordenador do estudo.
COMO FUNCIONA
A tecnologia celular CAR-T é
um tipo de imunoterapia que
utiliza linfócitos T, células do
sistema imune responsáveis
por combater agentes patogênicos e matar células infectadas.
O tratamento consiste em retirar e isolar os linfócitos T do
paciente, ativá-los, “reprogramá-los” para conseguirem
identificar e combater o câncer
e depois inseri-los de volta no
organismo do indivíduo. Assim,
as células de defesa voltam com
mais força para eliminar as células tumorais. Todo o processo
pode durar cerca de dois meses.
Após a coleta do sangue, a
amostra passa por um processo de separação para selecionar apenas o grupo celular de
interesse – ou seja, as células T.
Depois, os pesquisadores aplicam, em laboratório, um reagente que estimula a ativação
dessas células.
Com os linfócitos T ativados
e multiplicados, eles são colocados em contato com um vetor
viral de lentivírus modificado,
incapaz de causar doença. O vetor contém a informação genética de um receptor que identifica e se liga ao antígeno CD-19, o
mesmo presente na superfície
das células tumorais de neoplasias hematológicas.
Por conter a informação genética do receptor do CD-19, o
vetor faz a célula T expressá-lo
em sua superfície, originando
as células CAR-T que serão usadas na terapia.
O produto é congelado e
passa por rigorosos testes de
controle de qualidade antes de
ser aplicado em um processo
semelhante à transfusão de sangue. De volta à corrente sanguínea, esse conjunto de células
CAR-T reconhece e se liga às células do câncer, induzindo a
morte celular.

Nota
GREVE DE ÔNIBUS CHEGA AO FIM
EM SÃO PAULO NESTA TERÇA-FEIRA
Após quase 16 horas de paralisação dos motoristas e
cobradores de ônibus do município de São Paulo, a greve
chegou ao fim às 15h20 desta terça-feira, após o SPUrbanuss,
o sindicato patronal, anunciar que aceita as principais
reivindicações da categoria. "O sindicato patronal aceitou a
reivindicação dos motoristas e cobradores e ônibus para o
pagamento do aumento de 12,47% nos salários seja
retroativo a maio. A Prefeitura deve autorizar a liberação de
recursos destinados a subsídios, para cobrir esses custos na
produção dos serviços das empresas", diz a nota do
SPUrbanuss. A decisão do representante das empresas foi
tomada depois que o Ministério Público de São Paulo (MP/SP)
se colocou a favor dos manifestantes, declarando que a greve
era legal. "No particular, a reivindicação dos suscitados
merece prosperar. A postergação do reajuste salarial para
outubro/2022 implicaria em transferir aos trabalhadores os
ônus/riscos do negócio e em irreversível perda de poder
aquisitivo dos salários, ante o quadro inflacionário que assola
a economia", disse o MP/SP em nota.
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RJ volta a pagar Sistema
de Metas para policiais
civis e militares
O Governo do Estado paga
esta semana a premiação do
Sistema de Metas referente ao
segundo semestre de 2019 e ao
primeiro e segundo semestres
de 2020. Serão R$ 59.035.608,43
pagos em 57.106 premiações
para policiais civis e militares
de unidades das regiões que
alcançaram as metas dos indicadores estratégicos de criminalidade.
“A retomada do pagamento
dessa premiação foi conseguida graças a um forte trabalho
de gestão de recursos que estamos fazendo no governo. É

um reconhecimento ao trabalho diário das polícias Civil e
Militar de manter nosso estado mais seguro”, disse o governador Cláudio Castro.
Além da produtividade por
cumprir as metas dos indicadores estratégicos de criminalidade, o Sistema de Metas também contempla a identificação
e premiação de boas práticas.
São as três melhores ações, por
instituição policial, de unidades policiais especializadas,
operacionais especiais, administrativas, educacionais, de
saúde e técnico-científica.

HEMORIO

Campanha incentiva
doações de sangue
CRISTINA INDIO DO
BRASIL/ABRASIL
O Dia Mundial do Doador de
Sangue foi comemorado ontem
no Rio de Janeiro, com o início
da campanha do Hemorio Ingresso Solidário, que vai até 30
de junho. A intenção é estimular a doação de sangue para reforçar os estoques no estado. A
celebração se estende ao Junho
Vermelho.
Segundo o diretor do Hemorio, Luiz Amorim, este é o mês
mais importante para a doação
de sangue no planeta. “Por isso,
preparamos uma série de iniciativas para inspirar e incentivar a população a participar.
Nossa campanha, assim como
as anteriores, busca criar conexões com os doadores, mostrando que esse gesto é universal e une a todos por meio da solidariedade”, acrescentou.
Como forma de convocação
internacional para a causa, o
Monumento ao Cristo Redentor será iluminado na cor vermelha das 19h às 20h. Para
ampliar a divulgação, o surfista
Pedro Scooby foi convidado
para ser embaixador oficial da
campanha.
“É muito legal ter a chance
de participar de uma iniciativa
'maneira' como essa. Doação de
sangue é algo fundamental e
pode fazer a diferença no momento em que alguém mais
precisa. Eu, como profissional
de esportes radicais, sei muito
bem disso. Que os fãs e pessoas
que acreditam no meu trabalho
de alguma forma possam estar
presentes, participando e compartilhando essa campanha.
Vai ser irado” afirmou.
Quem compareceu ao Hemorio, ontem, dia da abertura
da campanha, recebeu um dos
100 vouchers de R$ 30 que estarão disponíveis, uma parceria
do instituto com a rede de cinema Kinoplex e a Ingresso.com.
Além disso, durante o período
da campanha, as pessoas que
forem ao Hemorio para doar
sangue, inclusive os que não
conseguirem por razões de saúde, também poderão levar um
acompanhante aos cinemas Kinoplex gratuitamente.
“Todos que forem ao Hemorio doar sangue, no mês de junho, receberão um comprovante com direito a um ingresso 2x1
Kinoplex, que concederá gratuidade ao acompanhante na
compra de um ingresso tipo inteira, exclusivamente nas bilheterias do cinema, em todo o Rio
de Janeiro”, informou.
A campanha lança ainda o
aplicativo Hemorio+, que segundo o hemocentro facilitará o
processo de doação em todo o
estado. Vai ser possível obter dados importantes como informações aos doadores sobre os requisitos necessários, acompanhamento dos prazos e tipo sanguíneo. O app já está disponível
para os sistemas iOS e Android.
Para facilitar também o deslocamento dos doadores até o
Hemorio, em outra parceria,
dessa vez com a empresa de

transporte 99, serão oferecidos
descontos de até R$ 30 em corridas de ida e volta para doar sangue. Já o MetrôRio, disponibilizou 500 passagens para todos
que comparecerem ao instituto.
Os cartões unitários de embarque poderão ser retirados, por
ordem de chegada, ao iniciar os
procedimentos para doação.
A Companhia Estadual de
Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) entrou na ação com a
campanha Cedae Sangue Bom.
Hoje, funcionários da empresa
irão até a sede do Hemorio para
doar sangue. “Esta é a terceira
campanha que a Cedae realiza
em apoio ao Hemorio. Na última, em 2018, foram coletadas 71
bolsas de sangue”, completou,
destacando que a companhia
também vai distribuir cerca de
250 mudas de espécies nativas
da Mata Atlântica, produzidas
nos viveiros mantidos pelo programa socioambiental Replantando Vida.
METAS
Segundo o Hemorio, os parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS), indicam
que para manter os estoques regulares é preciso que 1,5% a 3%
da população doem regularmente e o Brasil tem hoje 1,8%
de doadores. “A doação é fundamental para garantir suporte
às principais emergências, maternidades e unidades de saúde
doeEstado do Rio”, alertou.
É necessário ter entre 16 e 69
anos para doar sangue, pesar no
mínimo 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de
identidade oficial com foto. Somente com autorização dos
pais ou responsáveis legais é
que os jovens de 16 e 17 anos
podem fazer a doação. Além
disso, devem apresentar um documento de identidade do responsável. O doador não precisa
estar em jejum, deve apenas
evitar alimentos gordurosos nas
quatro horas que antecedem a
doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Quem
fizer tatuagem e ou colocação
de piercing só pode doar após
seis meses. “Lembrando que a
perfuração na região oral ou genital ainda segue como impeditivo para doações enquanto
houver uso da peça".
O doador também não pode
ter tido hepatite após os 10
anos, nem estar exposto a doenças transmissíveis pelo sangue
como sífilis, AIDS, hepatite e
doenças de Chagas. Mulheres
grávidas ou amamentando e
usuários de drogas não podem
doar sangue. “Quem foi infectado pela covid-19 pode doar
após dez dias do desaparecimento dos sintomas e quem já
recebeu a vacina pode doar
após sete dias, sendo 48h em
caso da Coronavac”, informou.
Quem precisar de mais informações, pode consultar as
redes sociais do Hemorio
(@hemorio) ou ligar para o
Disque Sangue de segunda a
sexta-feira, exceto feriados,
das 7h às 17h, pelo número
0800 282 0708.

OUTONO: Sol com algumas nuvens.
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GUERRA

Rússia pressiona Alemanha
com corte de 40% de gasoduto
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

A

guerra energética que
acompanha o conflito
na Ucrânia teve um
desenvolvimento dramático ontem: a Rússia anunciou que irá
cortar 40% do fornecimento do
gás natural pela principal via
que abastece a Alemanha.
A justificativa da estatal russa
Gazprom é técnica, mas não
muito: ela afirma que faltam
equipamentos alemães da marca
Siemens na estação onde o gás é
comprimido para sua viagem por
mais de 1.000 km sob o mar Báltico até chegar a Lubmin.
Os compressores não foram
enviados devido às sanções europeias contra a Rússia, determinadas na esteira da invasão
da Ucrânia em 24 de fevereiro.
"O abastecimento de gás através
do gasoduto Nord Stream 1 pode acontecer atualmente com
uma quantidade de até 100 milhões de metros cúbicos por
dia", afirmou a Gazprom.
O volume é 40% menor do que
a capacidade diária. Até aqui, os
russos só haviam cortado fornecimento de países que se negaram a pagar pela energia em rublos, manobra usada pelo Kremlin para valorizar sua moeda.
Pelo Nord Stream 1, projeto
inaugurado em 2012, passam
anualmente até 60% do gás russo vendido à Alemanha. Seu ramal gêmeo foi concluído em setembro do ano passado, e retiraria dos antigos gasodutos soviéticos que passam pela Ucrânia
todo o trânsito do produto para
a maior economia europeia.
Berlim, sob o comando do
premiê Olaf Scholz desde dezembro, congelou o Nord
Stream 2 devido ao perigo de
guerra e, depois, o encerrou na
prática com a invasão. Mas a atitude alemã é considerada ambígua, e o governo foi cobrado
nesta mesma terça pelo presidente Volodimir Zelenski a ser
mais duro com Moscou.
É uma sinuca complexa. Cerca de 40% das necessidades
energéticas alemãs até 2021
eram supridas por Moscou.
Scholz aceitou a redução paula-

Papa Francisco critica ‘crueldade’ russa na Ucrânia
O Papa Francisco fez uma nova série de críticas à Rússia pelas ações do país na Ucrânia, dizendo que suas tropas foram brutais, cruéis e ferozes e que a invasão violou o direito de um país
à autodeterminação.
No texto de uma conversa que teve no mês
passado com editores da mídia jesuíta e publicada ontem, ele elogiou os "corajosos" ucranianos por lutarem pela sobrevivência, mas também disse que a situação não era do tipo preto
ou branco e que a guerra era "talvez de alguma
forma provocada".
Embora tenha condenado "a ferocidade, a
crueldade das tropas russas. Não devemos esquecer os problemas reais se queremos que eles
sejam resolvidos", disse Francisco, incluindo o
setor de armamentos entre os fatores que incentivam a guerra.
"Também é verdade que os russos pensaram
que tudo terminaria em uma semana. Mas eles
calcularam mal. Encontraram um povo corajo-

tina na compra de petróleo, enquanto a União Europeia pressionava por um embargo total,
mas até agora ninguém teve coragem de mexer com o gás.
Os gigantescos campos russos
são o motor da indústria europeia, e no caso do gás há o componente político mais evidente: o
aquecimento das residências é
usualmente feito a partir do insumo. Neste momento a Europa
está sob o calor do verão, mas o
rigor do inverno e do humor dos
eleitores está ali na esquina.
queixa de Kiev, que é emulada há anos pelos Estados Unidos
e Reino Unido, distantes dessa
dependência, é de que Vladimir
Putin financia sua economia e
sua máquina de guerra com tal
atitude. Um estudo divulgado
nesta semana dá uma dimensão
da questão.
Feita pelo Centro de Pesquisa
em Energia e Ar Limpo de Helsinque, a análise mostra que Moscou ganhou US$ 97 bilhões (R$
500 bilhões) nos 100 primeiros
dias da guerra vendendo energia
-praticamente US$ 1 bilhão diários. "Os valores vêm caindo desde março, mas são 60% maiores

so, um povo que luta para sobreviver e que tem
um histórico de luta", disse ele na transcrição da
conversa, publicada pela revista jesuíta Civilta
Cattolica.
"Isso é o que nos move: ver tamanho heroísmo. Eu realmente gostaria de enfatizar este ponto, o heroísmo do povo ucraniano. O que está
diante de nossos olhos é uma situação de guerra
mundial, interesses globais, venda de armas e
apropriação geopolítica, que é martirizar um
povo heróico", afirmou.
Separadamente, em uma mensagem para o
próximo Dia Mundial dos Pobres da Igreja Católica Romana, Papa Francisco lamentou que a
Ucrânia tenha sido adicionada a uma lista de
guerras regionais.
"Aqui, porém, a situação é ainda mais complexa devido à intervenção direta de uma 'superpotência' que visa impor sua própria vontade, violando o princípio da autodeterminação
dos povos", disse.

do que no mesmo período do ano
passado", afirma o relatório.
Isso com um desconto médio
de 30% que a Rosneft, a Petrobras russa, tem dado para atiçar
o apetite de novos clientes, como a Índia -que comprou mais
petróleo russo no primeiro quadrimestre deste ano do que em
2021 inteiro, e quer mais.
Essa compensação passa pelo aumento dos preços dos hidrocarbonetos, o que vem ajudando a gerar a inflação registrada na Europa e nos EUA, a
maior em 40 anos. Isso tudo tem
preço político, levando ao que o
governo alemão já chamou de
"fadiga do Ocidente" com a
guerra e o consequente apoio à
beligerância defensiva de Kiev.
Na Rússia, o petróleo paga
royalties diretos para o Tesouro,
podendo assim ser apontado como um motor para a área de defesa. Segundo os finlandeses,
63% dos ganhos russos com
energia vêm desse setor. O Ministério das Finanças da Rússia
afirmou que foram gastos com
defesa US$ 25 bilhões (R$ 127 bilhões) de janeiro a abril, mas os
números parecem inconfiáveis.

Já o gás, responsável por 32%
dos valores, é assunto privativo
da Gazprom -que, como a maior
empresa do país e envolvida em
diversos ramos de atividades,
acaba sendo indutora do esforço
do Kremlin para sobreviver às
sanções aplicadas pelo Ocidente e seus aliados. Ela paga dividendos ao Estado, seu controlador, mas não royalties.
JORNALISTAS
O Ministério das Relações Exteriores da Rússia divulgou ontem uma lista de 29 jornalistas e
representantes de órgãos de mídia do Reino Unido, como os jornais The Guardian e a rede de TV
BBC, que deverão deixar o país.
A medida é uma retaliação
devido ao bloqueio de veículos
russos, como a rede de TV RT,
no Ocidente, e segundo o ministério visa punir os profissionais
por terem, na sua visão, disseminado mentiras sobre a Guerra
da Ucrânia.
Desde o começo do conflito,
em fevereiro, a mídia local russa
tem sido amordaçada com medidas restritivas e ameaças de
prisão.

Nota
APOIOS NA ELEIÇÃO COLOMBIANA REFLETEM
POLARIZAÇÃO E CRISE DE FORÇAS TRADICIONAIS
A menos de uma semana para a decisão da eleição presidencial na
Colômbia, o tabuleiro de alianças e manifestações de apoio continua
em movimento constante, depois da derrota das forças tradicionais no
primeiro turno. A disputa opõe um nome da esquerda, campo de
rejeição tradicionalmente alta no país, a um populista que se vende

como outsider e tenta manter a pose de independente. Gustavo
Petro, que teve 40,3% dos votos no último dia 29, enfrenta Rodolfo
Hernández, que nos dias antes do primeiro turno ultrapassou nomes
inicialmente mais bem cotados e foi a opção de 28,2% do eleitorado.
Entre diferenças e até algumas semelhanças, os dois dividem não só
a classe política local. O ex-guerrilheiro Petro, ex-prefeito de Bogotá e
senador, tem buscado mobilizar a militância a buscar votos. Ele
travou conversas com políticos de todo o país.

