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COMBUSTÍVEL

Preço do litro da gasolina chega a R$ 9,00
Ainda sem impactos dos reajustes anunciados pela Petrobras na sexta-feira passada, a pesquisa de preços dos
combustíveis da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás
e Biocombustíveis) captou queda no preço da gasolina e
alta no diesel. O preço médio da gasolina na semana pas-

FINANÇAS

sada foi de R$ 7,232 por litro, 0,2% abaixo do verificado na
semana anterior. Já o diesel foi vendido, em média, a R$
6,906 por litro, alta de 0,3%. Os preços máximos detectados pela ANP subiram em relação à semana anterior. A
gasolina foi encontrada a R$ 8,99 no Rio de Janeiro, valor

5,9% superior ao máximo verificado na semana anterior.
Já a máxima do diesel subiu 2,4%, para R$ 8,63, em Irecê e
Valença, na Bahia. A coleta dos dados é feita nos primeiros dias da semana e, por isso, não há impacto dos reajustes, que entraram em vigor no sábado passado. PÁGINA 2

EFEITO ELETROBRAS
DIVULGAÇÃO

Taxa extra da conta de luz
dispara com alta de até 64%
A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou ontem reajustes de até 64% nas bandeiras tarifárias cobradas na conta de luz para
custear o uso de térmicas. Segundo a agência, a alta reflete a inflação e o
maior custo com essas usinas. A expectativa do mercado, porém, é que
a taxa extra não seja necessária em 2022, diante da recuperação dos ní-

veis dos reservatórios das hidrelétricas. De acordo com o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), esse nível chegou a 74,4% na segunda-feira passada. A bandeira amarela, mais barata, terá reajuste de
59,4% e passará a custar R$ 2,989 para cada 100 kWh consumidos. Já a
bandeira vermelha nível 1 sobe 63,8%, para R$ 6,50. PÁGINA 2

TSE

RJ anuncia
adesão ao
regime de
recuperação

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/ABRASL

Ministro usa
PF para tentar
desacreditar
urnas eletrônicas

Após período de impasse, o
governador do Rio de Janeiro,
Cláudio Castro (PL) (foto),
anunciou ontem um acordo
que garante a adesão definitiva
do estado ao RRF (Regime de
Recuperação Fiscal), o programa de socorro federal para
unidades da federação com dificuldades de caixa. "A PGE
[Procuradoria-Geral do Estado] e a AGU (Advocacia-Geral
da União) acabam de informar
ao STF (Supremo Tribunal Federal) a formalização do acordo que garante a adesão definitiva do RJ ao regime", afirmou Castro nas redes sociais.
"É um grande passo para o
equilíbrio das contas estaduais
nos próximos dez anos", acrescentou. O regime oferece alívio
no pagamento da dívida dos
estados com a União e outros
credores. Em contrapartida,
essas unidades da federação
têm de aderir a medidas de
ajuste fiscal. PÁGINA 10

GSI

General
golpistadeixa
governo
Bolsonaro
PÁGINA 9

O ministro da Justiça, Anderson Torres (foto), voltou a utilizar a PF
(Polícia Federal) para tentar desacreditar o sistema eleitoral brasileiro
e alinhar a corporação ao discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL)
de que as urnas eletrônicas não são seguras. Em ofício enviado na sexta-feira passada, Torres afirmou ao presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Edson Fachin, que a PF participará de todo
o processo de fiscalização das urnas eletrônicas para assegurar a "integridade" das eleições de 2022. Segundo o ministro, a participação da
corporação na fiscalização do sistema eletrônico de votação é importante para "resguardar o Estado democrático de Direito, que exige integridade e autenticidade dos sistemas eleitorais, consagrando, assim, uma eleição escorreita". O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, tomou atitude semelhante e também disse ao TSE que os militares são "entidades fiscalizadoras do sistema eletrônico de votação".
O documento assinado pelo titular da Justiça, enviado na sexta-feira,
foi recebido por ministros do TSE como um movimento político de
Torres, em meio à escalada de tensão entre a corte eleitoral e o governo Bolsonaro a pouco mais de cem dias das eleições. PÁGINA 9

Fachin lança sistema contra fake news
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson
Fachin, lançou na sessão de ontem o Sistema de Alerta de Desinformação Contra as Eleições. Por meio da ferramenta, cidadãs e cidadãos poderão comunicar à Justiça Eleitoral o recebimento de notícias falsas,
descontextualizadas ou manipuladas sobre o processo eleitoral brasileiro. “A partir de agora, qualquer pessoa poderá acessar esse sistema,
que já está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, e reportar
episódios envolvendo a circulação de notícias falsas, portadoras de inverdades sobre o sistema eleitoral brasileiro, que atentem contra a ima-

gem de segurança e integridade do processo de votação e que possam
afetar a normalidade do pleito eleitoral”, anunciou o ministro. Segundo
Fachin, nas Eleições Municipais de 2020, o canal exclusivo da Justiça
Eleitoral com o WhatsApp – que integrava parte do memorando de entendimento firmado entre a empresa e o TSE – recebeu mais de 5.229
denúncias de comportamentos inautênticos. O objetivo da nova funcionalidade é promover mais agilidade no combate aos efeitos da propagação de fake news sobre as eleições ou sobre o sistema eletrônico de
votação, que impactam negativamente a democracia do país.
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13,25% 0,62
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0,65% BM&F/grama
EURO Comercial
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Queda das ações
da Petrobras volta
a pesar na Bovespa
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS
A queda das ações da Petrobras voltou a prejudicar desempenho da Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa) ontem, dia em que o governo de
Jair Bolsonaro (PL) deu continuidade às ofensivas contra a
companhia após o aumento
dos combustíveis na semana
passada
Insatisfeitos com o impacto
eleitoral da política de preços
da estatal, que acompanha o
mercado internacional e é influenciada pela variação do
petróleo e do dólar, governistas insistiram em iniciar uma
CPI para investigar a empresa
e em alterar a Lei das Estatais
para flexibilizar critérios para
indicações de membros de
conselhos e diretoria de em-

presas públicas.
O Ibovespa (Índice Bovespa) caiu 0,17%, a 99.684 pontos. O recuo do mercado doméstico ocorreu mesmo diante
de um cenário global de menor
aversão ao risco e recuperação
das principais bolsas, o que colaborou para a queda de 0,67%
do dólar, cotado a R$ 5,153.
A principal influência para
a baixa do Ibovespa foi a desvalorização de 1,99% das
ações preferenciais da Petrobras (PETR4), as mais negociadas da sessão. Também entre as maiores movimentações
do dia, os papéis ordinários da
empresa (PETR3) perderam
1,06%.
O indicador de referência
da Bolsa de Nova York, o S&P
500, subiu 2,45%. Dow Jones e
Nasdaq ganharam 2,15% e
2,51%,

FGV

Monitor aponta
crescimento de 0,3%
do PIB em abril
ANA CRISTINA
CAMPOS/ABRASIL
O Monitor do PIB-FGV
aponta crescimento de 0,3% na
atividade econômica em abril
na comparação com o mês anterior, considerando-se dados
com ajuste sazonal. Na comparação interanual, a economia cresceu 3,6% em abril e
2,8% no trimestre móvel terminado em abril.
Os dados foram divulgados
ontem pelo Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).
Segundo a coordenadora da
pesquisa, Juliana Trece, o crescimento de 0,3% do PIB em
abril em comparação a março é
o terceiro consecutivo, embora
seja a uma taxa menor que as
anteriores.
“A despeito do crescimento
da agropecuária e da indústria,
o setor de serviços parou de
contribuir para o PIB da mesma
forma que vinha contribuindo,
principalmente devido a retração de comércio e transporte.
Pela ótica da demanda, o consumo das famílias também
cresce pelo terceiro mês consecutivo. O único segmento de
consumo a retrair foi o de produtos duráveis, o que pode ser
reflexo da elevação da taxa de
juros e das incertezas com relação ao desempenho econômico
e político no ano eleitoral”, explicou Juliana.
Em termos monetários, estima-se que o acumulado do PIB
até abril, em valores correntes,
foi de R$ 2,98 trilhões.
CONSUMO DAS FAMÍLIAS
O consumo das famílias cresceu 4,8% no trimestre móvel fin-

do em abril em comparação ao
mesmo período do ano passado. O consumo de serviços
(7,5%), de bens não duráveis
(2,1%) e de bens semiduráveis
(13,3%) foram os responsáveis
por esse crescimento. Em contrapartida, o consumo de bens
duráveis foi o único componente em queda.
INVESTIMENTOS
A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), que são os investimentos, teve retração de
5,2% no trimestre móvel terminado em abril em comparação ao mesmo trimestre do
ano anterior. Esse resultado
negativo foi influenciado pela
elevada queda no componente de máquinas e equipamentos (10,7%). Esse componente
apresenta taxas negativas desde o início de 2022.
EXPORTAÇÃO
Segundo o Ipea, a exportação
de bens e serviços apresentou
crescimento de 1,5% no trimestre móvel findo em abril em
comparação ao mesmo período
do ano passado. A exportação
de bens intermediários, de bens
de consumo e de produtos agropecuários reduziu muito sua
contribuição nas exportações, o
que explica o menor crescimento das exportações de bens.
IMPORTAÇÃO
A importação de bens e serviços apresentou retração de 8,2%
no trimestre móvel findo em
abril em comparação ao mesmo
período do ano passado. Essa
queda foi influenciada principalmente pelo desempenho negativo na importação de bens
intermediários (14,5%)

As publicações legais de sua empresa com o melhor
preço em um jornal de qualidade
Tels.: (21)

3556-3030 / 96865-1628

Taxa extra da conta de luz
dispara com alta de até 64%
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

A

Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou ontem reajustes de até 64% nas
bandeiras tarifárias cobradas na
conta de luz para custear o uso
de térmicas. Segundo a agência,
a alta reflete a inflação e o maior
custo com essas usinas.
A expectativa do mercado,
porém, é que a taxa extra não seja necessária em 2022, diante da
recuperação dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas. De
acordo com o ONS (Operador
Nacional do Sistema Elétrico),
esse nível chegou a 74,4% na segunda-feira passada.
A bandeira amarela, mais barata, terá reajuste de 59,4% e

passará a custar R$ 2,989 para
cada 100 kWh (quilowatts-hora)
consumidos. Já a bandeira vermelha nível 1 sobe 63,8%, para
R$ 6,50. A bandeira vermelha nível 2, mais cara, aumenta 3,2%,
para R$ 9,795.
O sistema de bandeiras tarifárias tem ainda uma bandeira
verde, sem custo adicional para
o consumidor, usada em períodos de pouco uso de energia térmica, como o atual.
"O acréscimo verificado nos
valores se deve, entre outros,
aos dados do mercado de compra de energia durante o período de escassez hídrica em 2021,
ao custo do despacho térmico
em razão da alta do custo dos
combustíveis e à correção monetária pelo IPCA, que fechou

2021 com aumento de 10,06%",
diz a Aneel.
Os novos valores passam a
valer em julho, mas a Aneel ainda não confirmou qual das bandeiras será utilizada no mês. A
tendência é que se mantenha
com a bandeira verde, sem cobrança adicional.
Na segunda-feira, as usinas
térmicas responderam por
11,6% da energia gerada no país,
menos da metade dos piores
momentos da crise hídrica de
2021. Essas usinas são mais caras por usarem combustíveis
fósseis, como gás natural ou
óleo diesel.
O sistema de bandeiras tarifárias foi implantado em 2015 e,
segundo a Aneel, já representaram uma economia de R$ 4 bi-

lhões ao consumidor ao evitar a
incidência de juros sobre o pagamento da energia gerada por
térmicas.
Além disso, diz a agência, sinalizam que o país está demandando energia mais cara, permitindo que o consumidor se
planeje. "Se a bandeira está
vermelha, ele sabe que é conveniente economizar, ter um
consumo mais consciente e
evitar o desperdício de água e
energia".
Durante a crise hídrica, o governo estabeleceu uma taxa extraordinária, de R$ 14,20 por cada 100 kWh consumidos, para
bancar térmicas mais caras
acionadas para preservar os reservatórios. Essa bandeira foi
extinta em abril.

COMBUSTÍVEIS

Preço do litro da gasolina
já chega a R$ 9,00 nos postos
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

Rio de Janeiro, valor 5,9% superior ao máximo verificado na semana anterior. Já a máxima do
diesel subiu 2,4%, para R$ 8,63,
em Irecê e Valença, na Bahia.
A coleta dos dados é feita nos
primeiros dias da semana e, por
isso, não há impacto dos reajustes, que entraram em vigor no
sábado passado. Após resistir a
pressão do presidente Jair Bolsonaro (PL), a Petrobras elevou
o preço da gasolina em 5,2% e o
do diesel em 14,2%.
A alta intensificou os ataques
do governo e aliados contra a direção da empresa, culminando
com a renúncia, na segunda-feira passada, do presidente da estatal, José Mauro Coelho. Ele já

havia sido demitido por Bolsonaro, mas aguardava assembleia de acionistas aprovar seu
sucessor, Caio Paes de Andrade.
Ontem, o ministro de Minas e
Energia, Adolfo Sachsida, admitiu em audiência na Câmara dos
Deputados que não é possível
interferir na política de preços
da Petrobras. Bolsonaro já fez
quatro trocas na empresa e não
houve mudanças.
"Não está no controle do governo. E, honestamente, preço é
uma decisão da empresa, não
do governo. Além disso, nós temos marcos legais que impedem intervenções do governo
na administração de uma empresa, mesmo o governo sendo

o acionista majoritário", afirmou Sachsida.
O preço do etanol hidratado
segue em queda, como reflexo
do início da colheita de canade-açúcar. Na semana passada,
o litro do combustível foi vendido, em média, a R$ 4,910, 1,8%
abaixo do verificado na semana
anterior.
Segundo a ANP, o preço do
gás de cozinha ficou estável na
semana, com o botijão de 13 quilos sendo vendido a R$ 112,50.
Já o GNV (gás natural veicular) continua subindo e atingiu o
valor médio de R$ 5,360 por metro cúbico na semana passada,
alta de 1,5% em relação à semana anterior.

Incerteza sobre políticas fiscais
traz risco de alta para inflação

zada no cenário de referência e,
de outro, manutenção da taxa
de juros em território significativamente contracionista por um
período mais prolongado que o
utilizado no cenário de referência", disse a autarquia no documento.
Segundo o BC, a estratégia de
convergência para o redor da
meta exige "uma taxa de juros
mais contracionista do que o
utilizado no cenário de referência por todo o horizonte relevante."
O comitê ponderou na discussão que o ciclo de aperto foi
bastante "intenso e tempestivo"
e que, dada a defasagem da política monetária, ainda não se observa os efeitos plenos do choque de juros sobre a economia.
No entanto, também considerou a deterioração no cenário
inflacionário tanto de curto prazo quanto em projeções mais
longas.
Neste contexto, optou por indicar uma nova alta da Selic no
próximo encontro. O Copom
volta a se reunir nos dias 2 e 3 de
agosto para recalibrar a taxa de
juros. "Dada a persistência dos
choques recentes, o comitê avaliou que somente a perspectiva
de manutenção da taxa básica
de juros por um período suficientemente longo não asseguraria, neste momento, a convergência da inflação para o redor
da meta no horizonte relevante", justificou.

Ainda sem impactos dos reajustes anunciados pela Petrobras na sexta-feira passada, a
pesquisa de preços dos combustíveis da ANP (Agência Nacional
do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) captou queda no preço da
gasolina e alta no diesel.
O preço médio da gasolina na
semana passada foi de R$ 7,232
por litro, 0,2% abaixo do verificado na semana anterior. Já o
diesel foi vendido, em média, a
R$ 6,906 por litro, alta de 0,3%.
Os preços máximos detectados pela ANP subiram em relação à semana anterior. A gasolina foi encontrada a R$ 8,99 no

ATA

NATHALIA GARCIA/FOLHAPRESS
O Copom (Comitê de Política
Monetária) do Banco Central
alertou que incertezas sobre políticas fiscais podem trazer risco
de alta para inflação, conforme
ata da última reunião divulgada
ontem.
O recado ocorreu em meio às
medidas do governo para baratear os preços dos combustíveis
via redução de impostos.
"O comitê reforça que a incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país e políticas
fiscais que sustentem a demanda agregada podem trazer um
risco de alta para o cenário inflacionário e para as expectativas
de inflação", escreveu.
Na ata, o colegiado do BC reforçou a avaliação de que as medidas tributárias em tramitação
no Congresso "reduzem sensivelmente a inflação no ano corrente, embora elevem, em menor magnitude, a inflação no
horizonte relevante de política
monetária."
Ressaltou também que o impacto das medidas tributárias
sobre preços de combustíveis,

energia elétrica e telecomunicações não está incorporado em
suas projeções do cenário de referência.
Na última quarta-feira, o Copom elevou a Selic em 0,5 ponto
percentual, a 13,25% ao ano. A
taxa básica de juros atingiu, assim, o patamar mais alto em
quase cinco anos e meio. Em janeiro de 2017, estava em 13,75%
ao ano, durante o governo de
Michel Temer (MDB).
Já são 11 altas consecutivas
desde o início do ciclo de aperto
monetário, em março de 2021,
quando a taxa de juros partiu de
seu piso histórico, em 2% ao
ano.
O atual choque de juros já é o
mais longo da série histórica e o
mais forte desde a adoção do regime de metas para inflação, em
1999. Na época, a Selic saltou 20
pontos percentuais, de 25% para
45% ao ano.
Na ata, o Copom repetiu a sinalização de que antevê "um
novo ajuste, de igual ou menor
magnitude" na próxima reunião, em agosto - o que significa
um aumento de 0,5 ou de 0,25
ponto percentual. E o documen-

to trouxe mais detalhes sobre o
plano de voo do BC, indicando a
necessidade de manter a taxa
básica de juros em nível elevado
por mais tempo e a decisão de
ainda não encerrar o ciclo de
aperto monetário.
O comitê admitiu que a inflação não deve convergir para o
centro da meta em 2023, fixada
pelo CMN (Conselho Monetário
Nacional) em 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto
percentual para mais ou menos.
Agora, se empenha para trazer a
expectativa de inflação do próximo ano ao redor de seu objetivo.
No cenário de referência do
Copom, a projeção do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) para o próximo
ano é de 4%. O mercado financeiro, por sua vez, estima 4,7%
para inflação de 2023, de acordo
com a pesquisa Focus.
"O comitê avalia, com base
nas projeções utilizadas e seu
balanço de riscos, que a estratégia requerida para trazer a inflação projetada em 4,0% para o redor da meta no horizonte relevante conjuga, de um lado, taxa
de juros terminal acima da utili-
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COMITÊ

Parecer sobre indicado de Bolsonaro
a chefiar Petrobras deve sair na sexta
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

O

comitê interno responsável pela análise de indicados à alta administração da Petrobras deve se reunir
na sexta-feira para emitir um parecer sobre a indicação de Caio
Paes de Andrade à presidência da
companhia. Segundo a Petrobras, o pacote completo de informações sobre o executivo foi recebido ontem. A expectativa é que
o parecer seja analisado pelo conselho de administração no início

da próxima semana. Caso o nome
seja aprovado, Paes de Andrade
assume a chefia da estatal antes
da assembleia de acionistas que
elegerá o novo conselho indicado
pelo presidente Jair Bolsonaro
(PL). O processo de troca no comando foi acelerado pela renúncia de José Mauro Coelho na segunda-feira passada.
Chamado de Comitê de Elegibilidade, o grupo responsável pela análise das indicações é formado por dois conselheiros da estatal, Francisco Petros e Luiz Henri-

que Caroli, e dois membros externos, Ana Silvia Matte e Tales
Bronzatto.
Para avaliar o nome de Paes de
Andrade, receberá o reforço de
outro representante dos minoritários, o conselheiro Marcelo
Mesquita.
Conhecido como "background
check de integridade", o trabalho
do Comitê de Elegibilidade processo inclui não só a avaliação do
currículo, também investiga se os
candidatos são alvo de processos,
têm dívidas ou tiveram atuação

em partidos políticos, por exemplo. Esse processo foi instituído
após a aprovação da Lei das Estatais, hoje alvo de críticas de aliados do governo, como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), com o objetivo
de blindar a companhia contra
ingerências políticas.
Lira defende mudanças na lei
por meio de uma medida provisória, que entraria em vigor imediatamente após a sua edição, facilitando trocas na diretoria da empresa.
Houve questionamentos sobre
a adequação de Paes de Andrade
ao cargo, que não não teria a experiência exigida no setor de petróleo ou em empresas do porte
da Petrobras, já que construiu sua
carreira em uma aceleradora de
startups. Enquanto Paes de An-

drade não é efetivado no cargo, a
companhia vem sendo presidida
pelo diretor de Exploração e Produção, Fernando Borges, empregado da Petrobras há 38 anos e
nomeado à diretoria pelo general
Joaquim Silva e Luna.
O governo deve enfrentar
questionamentos também na
avaliação da lista dos indicados
ao conselho de administração,
formada majoritariamente por
ocupantes de cargos públicos,
com o objetivo de ter um grupo
mais alinhado a Bolsonaro.
O caso mais polêmico é o de
Jonathas Assunção, secretárioexecutivo da Casa Civil. A lei veda
a nomeação de titular de cargo
"de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na
administração pública". Número
dois da pasta comandada pelo

deputado federal Ciro Nogueira
(PP), uma das lideranças do centrão, Assunção é o primeiro ocupante do Palácio do Planalto indicado para o conselho da Petrobras desde o governo Dilma.
DEPUTADOS
Na reunião com o presidente
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
na noite de segunda-feira passada, líderes partidários manifestaram preocupação com o tom da
ofensiva da Casa contra os reajustes dos combustíveis.
O próprio Lira tem feito críticas
pesadas à estatal, como num artigo publicado no jornal Folha de
S.Paulo no domingo passado.
Não porque o problema não seja
grave -a maioria relatou estar sendo cobrada pelos eleitores e há
um receio com os efeitos na urna.
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JUSTIÇA

CENTRO

Anderson Torres usa PF para
tentar desacreditar urnas
CÉZAR FEITOZA E FABIO
SERAPIÃO/FOLHAPRESS

O

ministro da Justiça,
Anderson Torres,
voltou a utilizar a PF
(Polícia Federal) para tentar desacreditar o sistema eleitoral
brasileiro e alinhar a corporação
ao discurso do presidente Jair
Bolsonaro (PL) de que as urnas
eletrônicas não são seguras.
Em ofício enviado na sextafeira passada, Torres afirmou ao
presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Edson
Fachin, que a PF participará de
todo o processo de fiscalização
das urnas eletrônicas para assegurar a "integridade" das eleições de 2022.
Segundo o ministro, a participação da corporação na fiscalização do sistema eletrônico de
votação é importante para "resguardar o Estado democrático
de Direito, que exige integridade
e autenticidade dos sistemas
eleitorais, consagrando, assim,
uma eleição escorreita".
O ministro da Defesa, Paulo
Sérgio Nogueira, tomou atitude
semelhante e também disse ao
TSE que os militares são "entidades fiscalizadoras do sistema
eletrônico de votação".
O documento assinado pelo
titular da Justiça, enviado na
sexta-feira, foi recebido por ministros do TSE como um movimento político de Torres, em
meio à escalada de tensão entre
a corte eleitoral e o governo Bolsonaro a pouco mais de cem
dias das eleições.
Um ministro do TSE e interlocutores de Fachin disseram reservadamente que Torres, ao
afirmar que a PF vai participar
de todas as etapas de fiscaliza-

ção das urnas, parece tentar
criar um novo conflito com a
Justiça Eleitoral.
A PF já atua, segundo eles, de
todos os processos de auditoria
do pleito.
Em maio, por exemplo, peritos do órgão participaram da segunda etapa do Teste Público de
Segurança do Sistema Eletrônico de Votação, que não identificou falhas que possam atrapalhar as eleições de 2022.
Os técnicos da PF ainda participaram da análise do códigofonte –um conjunto de linhas de
programação do software com
as instruções para o funcionamento da urna eletrônica.
Uma resolução do TSE de
2021 permite que as entidades
fiscalizadoras possam criar seus
próprios sistemas e homologálos no TSE até 90 dias antes das
eleições.
No documento enviado a Fachin, Anderson Torres cita que
os trabalhos de auditoria da PF
poderão ser realizados com "desenvolvimento de programas
próprios de verificação".
Pessoas ligadas à corporação
disseram à Folha que, apesar do
tom adotado pelo ministro da
Justiça, a PF não foi demandada
para criar um programa próprio
neste ano. Tampouco há tempo
hábil para desenvolver o sistema para as eleições de outubro,
ainda de acordo com esses interlocutores.
A estratégia do ministro da
Justiça de usar a PF como base de
sustentação para as investidas do
presidente Bolsonaro contra o
sistema eleitoral não é inédita.
Na live de 29 de julho de
2021, quando Bolsonaro fez o
maior ataque ao sistema eleitoral sem apresentar provas, Tor-

res se valeu de relatórios de peritos da PF para "corroborar"
ataques de Bolsonaro feitos contra o sistema eleitoral.
Bolsonaro adota há meses
uma retórica golpista. Ele já colocou em dúvida a realização do
pleito de outubro e afirmou que
as eleições só serão justas caso
ele saia vencedor. De acordo
com o último Datafolha, o mandatário está 21 pontos percentuais atrás do líder nas pesquisas, o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT).
Antes da fala na live, Torres
chegou a organizar uma reunião
entre os peritos da PF, Bolsonaro
e auxiliares no Palácio do Planalto na tentativa de convencê-los a
embarcar na tese presidencial.
Por causa da tentativa, o ministro foi investigado no inquérito aberto por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF
(Supremo Tribunal Federal).
Nesse inquérito, a PF concluiu
que os integrantes do governo
que organizaram a live agiram
de forma dolosa para disseminar desinformação.
Isso porque, na contramão
da fala de Torres, os peritos da
PF não apontaram em relatórios
sobre urnas eletrônicas em
2016, 2018 e 2020 qualquer possibilidade de fraude ou adulteração no resultado das eleições.
Eles sugeriram apenas que os
votos das urnas eletrônicas fossem impressos como ferramenta adicional para tornar o processo ainda mais confiável, mas
sem levantar suspeitas de risco
para o processo eleitoral –como
alardeado por Bolsonaro.
Ao concluir a apuração, a delegada Denisse Ribeiro entendeu que a busca por informações para desacreditar o sistema

eleitoral é mais um evento relacionado à organização criminosa investigada no chamado inquérito das milícias digitais.
Atualmente o caso é apurado
nessa investigação, que tem
Torres na mira.
A Polícia Federal tem participado das discussões no TSE sobre o processo eleitoral de 2022
no âmbito da CTE (Comissão de
Transparência Eleitoral). O colegiado ainda é formado por membros do Congresso, TCU (Tribunal de Contas da União), Forças
Armadas, OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), MPE (Ministério Público Eleitoral) e representantes da sociedade civil.
O Ministério da Defesa também tem um indicado na comissão.
Na CTE, o representante da
PF apresentou nove sugestões
de mudanças no processo de fiscalização do sistema eleitoral.
Quatro foram acatadas para as
eleições de outubro e cinco serão avaliadas para os próximos
pleitos.
Entre as recomendações acatadas, a PF pediu a utilização de
ferramentas automatizadas para inspeção do código-fonte.
Das sugestões que serão consideradas para as eleições municipais de 2024, apenas uma foi
parcialmente rechaçada pela
equipe técnica do TSE.
O perito da PF Paulo César
Herrmann sugeriu que o teste de
integridade das urnas fosse feito
mediante a identificação de todos os eleitores pela biometria.
O TSE disse que nem todos os
eleitores têm a biometria coletada pela Justiça Eleitoral. "Nem
por isso, [o eleitor] pode ter impedido o exercício do direito ao
voto", justificou a corte.

General golpista, que pressionou
STF contra Lula, deixa o governo
tem esclerose lateral amitriófica
(ELA) e deve se dedicar mais à
saúde após deixar o cargo.
Ele estava no governo desde
2019, quando foi para a reserva,
e atuava como assessor do ministro do GSI, Augusto Heleno,
também general. Villas Bôas é
um dos principais líderes do
bolsonarismo no meio militar.
A maior prova da proximidade entre os dois veio na posse do
então ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, em janeiro de 2019, quando o presidente fez um elogio enigmático
ao militar: "General Villas Bôas,
o que já conversamos ficará entre nós. O senhor é um dos responsáveis por eu estar aqui."

Em 2018, ele tornou-se notícia depois de publicar no Twitter um comentário no dia do julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula
(PT) no STF (Supremo Tribunal
Federal).
Na ocasião, ele também escreveu na rede social que o
Exército estava "atento às suas
missões institucionais".
Lula acabou tendo o pedido
negado pelo plenário do Supremo e, no dia 7 de abril, foi preso
e levado para Curitiba. Deixou a
cadeia 580 dias depois, após o
STF derrubar a regra que permitia prisão a partir da condenação em segunda instância.
Em fevereiro do ano passado,

a polêmica voltou à tona após
um livro sobre a vida do general
afirmar que a publicação foi negociada com o Alto Comando do
Exército. Na época, o ministro
Edson Fachin, do STF, reagiu à
revelação e afirmou ser "intolerável e inaceitável qualquer tipo
de pressão injurídica sobre o
Poder Judiciário".
Em 2019, foi criado o Instituto General Villas Bôas (IGVB),
com sede em Brasília. Em abril
do ano passado, o jornal Folha
de S.Paulo mostrou que a entidade tem se dedicado a acordos
com órgãos ligados ao governo
federal que envolvem apoio institucional e, em ao menos um
caso, houve financiamento.

CNJ apura conduta de juíza que
induziu criança a não abortar

O Código Penal prevê que
não pode ser punido o aborto
realizado no caso de gravidez
resultante de estupro ou quando a vida da gestante está em risco. A lei não estipula um limite
de semanas para que o procedimento seja realizado nestas situações.
Norma técnica do Ministério
da Saúde diz que não há indicação para interrupção da gravidez após 22 semanas de idade
gestacional. "A mulher deve ser
informada da impossibilidade
de atender a solicitação do abortamento e aconselhada ao
acompanhamento pré-natal especializado, facilitando-se o
acesso aos procedimentos de
adoção, se assim o desejar."
O Ministério Público de Santa Catarina afirma que, após ter
tomado conhecimento do caso
da menina, entrou com uma
ação pedindo autorização judicial para a interrupção da gravidez e com uma medida protetiva de acolhimento provisório.

O general Eduardo Villas
Bôas foi exonerado ontem do
cargo de assessor especial do
ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
Villas Bôas, 70, foi comandante do Exército de 2015 ao começo de 2019 e, no início do governo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a afirmar que
ele foi "um dos responsáveis"
pela sua chegada ao Palácio do
Planalto.
A saída dele do governo foi
publicada em edição extra do
Diário Oficial e ocorreu a pedido
do próprio militar. Villas Bôas

CRIME

SEM CASTIGO

JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS
O CNJ (Conselho Nacional de
Justiça) informou ontem que
apura de forma preliminar a
conduta da juíza Joana Ribeiro
Zimmer, suspeita de induzir
uma menina de 11 anos, grávida
após ser vítima de um estupro a
desistir do aborto legal.
O caso foi revelado pelo site
The Intercept Brasil. De acordo
com o CNJ, a Corregedoria do
órgão abriu a apuração após receber a representação de um advogado e "procede à avaliação
das provas existentes, a fim de
estabelecer se houve prática de
infração disciplinar".
Caso ateste que houve essa

DE

SP

Projetos preveem
construção de
boulevard na Paulista
MARIANA
ZYLBERKAN/FOLHAPRESS
Dois projetos de requalificação preveem a construção
de boulevards na região da
avenida Paulista, no centro de
São Paulo. Sugeridas pela iniciativa privada, os novos espaços ainda não têm previsão de
inauguração.
Uma das alamedas foi projetada para ocupar a esquina da
alameda Rio Claro com a rua
São Carlos do Pinhal, na parte
da avenida próxima ao bairro
da Bela Vista.
A outra mudança irá transformar o quarteirão entre a própria Paulista e a rua Leôncio de
Carvalho, na altura da Vila Mariana, em um calçadão para pedestres. Atualmente, os projetos
estão em fase de chamamento
público em que empresas podem oferecer projetos.
Anunciado em 2019, o boulevard da alameda Rio Claro foi
alterado após manifestação
contrária de associações de moradores. Os vizinhos recorreram à Justiça para barrar a construção de um túnel de cerca de
100 metros que ligaria a avenida
Paulista ao empreendimento
Cidade Matarazzo, autor do
projeto. A obra tinha sido aprovada pelo então prefeito Bruno
Covas (PSDB).
Segundo a empresa responsável pelo Cidade Matarazzo, a
ação movida pelas associações
embargou a obra por mais de
um ano e a tornou inviável. "A
rua São Carlos do Pinhal já está
problemática do ponto de vista
do trânsito e iria piorar. Contes-

tamos esse túnel e o projeto foi
alterado", diz Raphaela Galletti,
advogada das associações de
moradores da Bela Vista, Consolação e arredores.
Um trecho da rua São Carlos
do Pinhal teria que ficar interditada durante as obras, e não há
opções de desvios, segundo a
advogada.
O novo projeto manteve o
plano de revitalizar a área verde
na via, além de instalar mobiliário urbano, iluminação e fazer o
enterramento dos cabos. Haverá espaço para feiras de orgânicos, programação cultural e
barracas de comida.
A empresa contratou um escritório nacional de arquitetura
e urbanismo, que incluiu no
projeto peças dos Irmãos Campana como mobiliário urbano.
Os itens terão formatos naturais
que imitam troncos e galhos.
Segundo o empresário Alexandre Allard, do Cidade Matarazzo, o boulevard tem a ambição
de influenciar outros empreendedores a cuidarem de mais espaços pela cidade.
O segundo boulevard foi
proposto pelo Itaú Cultural em
parceria com o Sesc Paulista como uma forma de integrar os
dois endereços, que são vizinhos. A rua Leôncio de Carvalho terá o asfalto elevado para
transformá-la em um calçadão
para pedestres. "Deste modo,
esse trecho da via será repactuado de modo a se tornar palco
de acolhimento do público para
programação ao ar livre, o que
inclui atividades de arte", diz
Eduardo Saron, diretor do Itaú
Cultural.

Nota
ESCOLAS DEIXAM DE SUSPENDER
AULA EM RAZÃO DE CASOS DE COVID

VILLAS BÔAS

MATHEUS TEIXEIRA/FOLHAPRESS

País/São Paulo

INVERNO: Sol com névoa fraca
ao amanhecer e à noite.

infração, será aberto um procedimento administrativo disciplinar contra a magistrada. Mas, se
o CNJ chegar à conclusão de que
não houve infração ou se considerar as provas frágeis ou insuficientes, arquivará o processo.
Em sessão do órgão durante a
tarde desta terça-feira, o conselheiro Luiz Fernando Bandeira
de Mello Filho afirmou que foi
solicitado à Corregedoria do órgão que acompanhe as apurações que têm sido feitas pelo
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, onde a magistrada atua.
"Isso (a situação) evidentemente é uma violência institucional, é quando o Estado revitima aquela criança que merecia

a proteção do Estado. Acredito
que todos nós nos preocupamos
e nos indignamos com as cenas
daquela audiência", afirmou
Bandeira.
"A nossa principal preocupação é não permitir, não dar
mensagem que o CNJ endossa
ou faz pouco caso daquelas cenas que nós lamentavelmente
vimos."
Após ter sido comunicado sobre a situação da criança, o Conselho Tutelar a encaminhou ao
Hospital Universitário de Florianópolis para realização do aborto. A equipe médica do hospital,
porém, se recusou a realizar o
procedimento porque a gestação já passava de 22 semanas.

Diante da alta de casos de Covid-19 na cidade e de dezenas
de casos de escolas que suspenderam as aulas presenciais, a
Prefeitura de São Paulo publicou ontem portaria dizendo que
não recomenda mais o afastamento de todos os alunos de
uma sala ou unidade mesmo após confirmação de caso de
Covid. Segundo o texto, publicado pelas Secretarias Municipais
da Saúde e da Educação, as escolas não devem afastar os
alunos ou funcionários sem sintomas, ainda que tenham tido
contato com alguém com suspeita ou confirmação de infecção.
Nas últimas semanas, dezenas de escolas da rede municipal
decidiram pela suspensão total ou parcial das aulas presenciais
depois de terem registrado casos positivos.
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Após período de impasse, o
governador do Rio de Janeiro,
Cláudio Castro (PL), anunciou ontem um acordo que
garante a adesão definitiva do
estado ao RRF (Regime de Recuperação Fiscal), o programa
de socorro federal para unidades da federação com dificuldades de caixa.
"A PGE [Procuradoria-Geral do Estado] e a AGU (Advocacia-Geral da União) acabam
de informar ao STF (Supremo
Tribunal Federal) a formalização do acordo que garante a
adesão definitiva do RJ ao regime", afirmou Castro nas redes sociais.
"É um grande passo para o
equilíbrio das contas estaduais nos próximos dez anos",
acrescentou.
O regime oferece alívio no
pagamento da dívida dos estados com a União e outros
credores. Em contrapartida,
essas unidades da federação
têm de aderir a medidas de
ajuste fiscal.
Os governos estaduais precisam se comprometer, por
exemplo, com a realização de
concessões, privatizações e
outras medidas para estimular a arrecadação e reduzir
despesas.
Ao mesmo tempo, têm de
respeitar vedações à criação
de novos cargos, aumentos e
elevação de gastos.
O Rio vinha enfrentando resistências para formalizar a
adesão ao programa. Em janeiro, o Tesouro e a PGFN
(Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) chegaram a
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RJ anuncia adesão
ao Regime de
Recuperação Fiscal
LEONARDO
VIECELI/FOLHAPRESS

INVERNO: Sol com nevoeiro ao amanhecer.
Manhã
As nuvens continuam durante a tarde.

se manifestar pela rejeição do
texto do governo fluminense,
o que na prática inviabilizaria
as medidas de socorro.
A avaliação à época era que
o documento não apresentava
garantias suficientes de contenção de gastos. O plano inicial tinha previsão de aumentos salariais em todos os anos
do regime de recuperação.
Após a negativa, o estado
teve de fazer alterações para
conseguir avançar nas tratativas. Em fevereiro, a STN (Secretaria do Tesouro Nacional) apontou que, após o plano passar por revisão, os reajustes automáticos foram retirados a partir de 2023, o que
pesou para o órgão dar aval
para o documento com ressalvas.
O Regime de Recuperação
Fiscal foi criado em 2017, e o
Rio foi o único participante da
primeira fase da iniciativa.
O programa passou por
mudanças no Congresso, sancionadas pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL), o que forçou a
nova formalização.
Aliado de Bolsonaro, o governador é pré-candidato ao
mesmo cargo nas eleições de
2022. Após o revés inicial no
plano fluminense, ele chegou
a afirmar em janeiro que barrar a entrada no regime de recuperação fiscal seria uma
"maldade" com o Rio.
"Com isso (acordo para
adesão do RJ), estamos garantindo mais investimentos para
o nosso estado, recursos para
áreas essenciais, como segurança, saúde e educação, além
do pagamento em dia de servidores e fornecedores", disse
Castro ontem.

BAIXADA

Grupo é flagrado
falsificando cervejas
vendidas em bailes
MARCELA
LEMOS/UOL/FOLHAPRESS

montante arrecadado pelo
grupo.

Uma operação em conjunto
das polícias Civil e Militar fechou segunda-feira um galpão
em Queimados, na Baixada
Fluminense, usado para falsificar cervejas que eram vendidas para os bailes funks do
Complexo da Maré, na zona
norte do Rio de Janeiro.
No espaço, localizado na
rua Paulo César, na Vila Camarim, um grupo de falsificadores tirava a tampinha e rótulos
de uma cerveja mais barata,
como "A Certa" e trocava por
tampas e adesivos de garrafas
de cervejas mais caras como
Brahma, Antarctica e Original.
As falsificações eram feitas
em garrafas de vidro de 600ml.
Ao todo 12 pessoas foram
presas no local durante a Operação "Ressaca". O material
usado nas falsificações, inclusive um martelinho utilizado
para fechar os engradados, foi
apreendido, assim como o caminhão que fazia a entrega das
bebidas.
O delegado Hilton Alonso,
titular da 21ª DP (Delegacia de
Bonsucesso), responsável pelas
investigações, disse ao UOL
que trabalhadores de outros estados atuavam na falsificação.
"Pegaram um local bem distante e todos os funcionários
eram de fora do estado -uma
tentativa de ludibriar a polícia.
Essas pessoas vieram para cá
para falsificar bebida. Ainda
vamos aprofundar a investigação. A missão era estancar a
produção e distribuição, agora
vamos verificar os demais depósitos que recebiam essas bebidas", explicou Alonso.
A polícia investiga ainda se
as bebidas eram comercializadas em outros eventos e qual o

LOCAL INSALUBRE
Ainda de acordo com informações da Delegacia de Bonsucesso, o local onde as garrafas de cervejas eram adulteradas funcionava em condições
insalubres. Os rótulos da cerveja A Certa "eram removidos
com água, abertas sem qualquer condição mínima de higiene e tampadas novamente
com tampas de outras marcas
mais famosas e mais caras",
destacou a Polícia Civil.
"Tudo isso feito em um ambiente sem quaisquer condições sanitárias necessárias ao
manuseio de gêneros alimentícios", observou o delegado.
Segundo a delegacia, a investigação começou quando a
polícia começou a investigar a
venda de bebidas alcoólicas
nos bailes funks das favelas do
Complexo da Maré. Ao chegar
ao galpão, uma equipe seguiu
um caminhão carregado de
bebidas que saiu do local e foi
interceptado. Outra equipe
cercou o galpão e solicitou o
comparecimento de um representante.
Algumas pessoas tentaram
fugir pulando o muro da parte
de trás do galpão, mas acabaram presas pela polícia. Os envolvidos confessaram participação no esquema.
Já o caminhão interceptado
pela polícia era responsável
por vender os engradados falsificados a um depósito. Segundo a Polícia Civil, o dono
do estabelecimento também
foi autuado em flagrante por
receptação qualificada.
A operação conjunta contou
com a participação de policiais
do Batalhão de Policiamento
em Vias Especiais (BVPE)

Entidades brasileiras pedem
libertação de Julian Assange
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

A

ABJD (Associação
Brasileira de Juristas
pela Democracia), o
MNDH (Movimento Nacional
de Direitos Humanos) e outras
entidades brasileiras realizam
amanhã um evento online em
defesa da libertação do fundador do WikiLeaks, Julian Assange. O jornalista australiano é
acusado de espionagem devido
à publicação de centenas de milhares de documentos secretos a
partir de 2010.
Os organizadores se opõem a
extradição de Assange para os
EUA, que foi aprovada pelo governo britânico na sexta-feira
passada.
"O Caso Assange: Solidariedade Internacional e as Sérias
Violações e Precedentes para a
Liberdade de Imprensa" vai
acontecer em paralelo à 50ª Sessão Ordinária da Comissão de
Direitos Humanos da ONU.
Segundo os organizadores,
vão participar do evento a mulher de Assange, Stella, e sua ad-

vogada, Jennifer Robinson, além
de representantes de organizações internacionais como a Federação Internacional dos Jornalistas e os Repórteres sem
Fronteiras.
O ato será transmitido pelo
YouTube ao vivo em inglês e
português.
"Esta será uma excelente
oportunidade para denunciar as
gravíssimas violações dos direitos humanos implicadas no caso
Assange, além de pautar o sistema ONU para que tome providências, defendendo as regras
do direito internacional, em especial a Carta da ONU e o artigo
3º da Convenção Europeia sobre
os Direitos Humanos", diz Mara
Carvalho, da coordenação executiva da ABJD.
Na sexta-feira passada, a ministra do Interior britânica, Priti
Patel, aprovou a extradição de
Julian Assange para os Estados
Unidos. Em nota, a pasta disse
que os tribunais do país "não
consideraram que a extradição
seria opressiva, injusta ou um
abuso de processo". Em pro-

nunciamento, Stella Assange
disse que o australiano vai recorrer da decisão.
O jornalista é procurado por
autoridades americanas devido a
18 acusações criminais, incluindo espionagem relacionada ao
vazamento, via Wikileaks, de registros militares e telegramas diplomáticos confidenciais que, de
acordo com o governo dos EUA,
colocou vidas em perigo.
O WikiLeaks se destacou ao
publicar, em 2010, um vídeo de
um ataque americano com helicópteros em Bagdá que deixou
uma dúzia de mortos, incluindo
dois funcionários da agência de
notícias Reuters.
Defensores de Assange dizem que ele é perseguido por
expor irregularidades nos conflitos americanos no Afeganistão e no Iraque.
O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) saiu em defesa do jornalista na sexta-feira.
"Que crime Assange cometeu?", questionou o petista em
evento partidário em Maceió.
"Se ele for para os EUA, extradi-
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Europa isola Kaliningrado e
abre nova crise com a Rússia
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS
Frente presumida em quase
todos os cenários de uma Terceira Guerra Mundial entre Rússia e Otan, a aliança militar ocidental, Kaliningrado estreou na
crise da Guerra da Ucrânia.
A Lituânia implementou um
embargo ao transporte ferroviário de bens russos por seu território até o território de Moscou
ensanduichado entre o país e a
Polônia, ambos membros da
Otan. O Kremlin reagiu ameaçando retaliação contra o vizinho e acusou a União Europeia
de escalar a já tensa situação.
"A Rússia irá reagir a essas
ações hostis. As medidas serão
implementadas, e as consequências terão um sério impacto negativo que será sentido pela população lituana",
afirmou à agência estatal RIA o
poderoso secretário do Conselho de Segurança do Kremlin,
Nikolai Patruchev.
Tudo começou no sábado
passado, quando passou a valer um embargo europeu ao
transporte de produtos russos
por terra, parte dos pacotes de
punição pela guerra. Como
cerca de 50% do que é consumido por Kaliningrado vem da
Rússia por linhas de trem que
passam pela Lituânia, o problema está colocado.
"Quando a notícia veio, lá pela quinta-feira, nós corremos
para o supermercado e compramos tudo o que não fosse perecível", disse por aplicativo de
mensagem Natascha Gruchovka, 35, corretora de imóveis na
cidade. O pânico, disse, arrefeceu, mas agora a tensão é sobre

tado, certamente é prisão perpétua e certamente ele morrerá
na cadeia."
"Nós, que estamos aqui falando de democracia, precisaremos perguntar: 'Que crime o Assange cometeu?' É o crime de falar a verdade, mostrar que os
EUA, por meio de seu departamento de investigação, sei lá se
da CIA, estava grampeando
muitos países do mundo, inclusive grampeando a presidenta
Dilma Rousseff."
Lula ainda afirmou que Assange denunciou "as falcatruas
feitas no país mais importante
do planeta" e que o australiano
deveria "estar recebendo o Prêmio Nobel, o Oscar de decência
e de coragem".
Em 2015, o WikiLeaks divulgou informações confidenciais
da Agência Nacional de Segurança dos EUA que revelavam que o
governo americano espionava a
então presidente Dilma, além de
assessores e ministros. Ao todo,
29 telefones de membros e ex-integrantes da gestão petista haviam sido grampeados.

os próximos passos da crise.
Kaliningrado era, até o conflito, um dos pontos de maior
intersecção e atrito entre Rússia e Ocidente. O motivo é geográfico: a antiga Königsberg,
capital da Prússia Oriental tomada da Alemanha ao fim da
Segunda Guerra Mundial, é o
território mais ocidental da
Rússia. Ela foi renomeada em
1946, em homenagem ao líder
soviético Mikhail Kalinin, morto naquele ano.
Com o fim da União Soviética
e o retrocesso das fronteiras russas, Kaliningrado ficou isolada
da pátria-mãe, o que a expôs a
maior intercâmbio comercial
com os vizinhos europeus e a
uma militarização específica: o
tamanho dos efetivos russos lá
diminuiu, mas a região virou
uma base para vários tipos de
mísseis, inclusive os do modelo
Iskander, com capacidade para
atingir Berlim com ogivas nucleares.
Ela também sedia a Frota do
Báltico, que só faz crescer de
importância com a crise e o pedido de Suécia e Finlândia para
entrar na Otan. Toda a região é
uma das mais conflituosas na
relação Rússia-Ocidente, com
grande atividade militar e temor constante dos vizinhos de
que Moscou use sua aliada Belarus para tentar estabelecer
uma ponte terrestre com Kaliningrado.
Isso é improvável, já que implicaria uma guerra contra a
Otan como um todo -o mesmo
pode ser dito das ameaças
atuais. O território todo tem o
tamanho aproximado de São
Caetano do Sul (SP) e quase 1

milhão de habitantes. "Ninguém mudou nenhum hábito,
mas não temos mais poloneses
nos cafés como costumávamos
ter", contou Natascha, que faturou alto vendendo antigas casas
soviéticas com fachadas germanizadas para turistas durante a
Copa de 2018, que teve ali uma
de suas sedes.
O porta-voz do Kremlin,
Dmitri Peskov, disse que o embargo é uma escalada da União
Europeia, da qual a Lituânia
também faz parte, contra a
Rússia. Na semana que vem, o
grupo irá analisar o pedido para que a Ucrânia seja considerada candidata a membro do
bloco.
Já a União Europeia afirmou
que não há um bloqueio do exclave, apenas a aplicação de
sanções -embora na prática dê
quase na mesma. Os EUA, por
sua vez, disseram que mantêm o
apoio à Lituânia e à Otan.
Para os russos, é mais uma
peça da disputa retórica em torno da Guerra da Ucrânia. Os
trens embargados transportam
produtos como material de
construção, carvão e combustível, mas também comida e bens
de consumo como eletrodomésticos. Agora, eles terão de
ser enviados por rotas marítimas ou aéreas mais longas e caras, usando territórios internacionais.

Itamaraty
parabeniza
Gustavo Petro
pela eleição
JOÃO GABRIEL/FOLHAPRESS
Mais de 24 horas após o exguerrilheiro Gustavo Petro se
tornar o primeiro presidente de
esquerda na história da Colômbia, no último domingo passado, o Ministério das Relações
Exteriores emitiu uma nota em
nome do governo brasileiro o
parabenizando pela eleição.
"Ao desejar ao presidente
eleito êxito no desempenho de
suas funções, o governo brasileiro reafirma seu compromisso com a continuidade e o
aprofundamento das relações
bilaterais com a Colômbia, com
vistas ao bem-estar, prosperidade, democracia e liberdade
de nossos povos", afirmou o
Itamaraty nesta terça-feira.
O presidente Jair Bolsonaro
(PL) ainda não se pronunciou
oficialmente sobre o novo líder
colombiano. Mas na segundafeira, em uma lista de transmissão que mantém no WhatsApp,
ele questionou se o Brasil seria
o próximo país a eleger um líder de esquerda.
Como mostrou a coluna
Mônica Bergamo, da Folha,
Bolsonaro encaminhou neste
grupo uma imagem de uma
matéria da BBC News Brasil
que tem o título "Ex-guerrilheiro vence eleição na Colômbia.

