
Faturamento
do setor de
máquinas
cresce 3,6%

MAIO
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Otan e EUA
se preparam
para guerra
contra Rússia

DE OLHO NA CHINA

PÁGINA 8

O presidente Jair Bolsonaro (PL) escolheu Daniella Marques, bra-
ço direito do ministro Paulo Guedes (Economia), para presidir a Cai-
xa Econômica Federal no lugar de Pedro Guimarães (foto). Guima-
rães é alvo de acusações de assédio sexual relatadas por funcionárias
da instituição. O caso foi revelado na terça-feira passada pelo portal
Metrópoles, que relata também a existência de uma investigação no
Ministério Público Federal. A nomeação de Daniella Marques foi pu-
blicada em edição extra do Diário Oficial da União no início da noite

de ontem. O mesmo expediente também trouxe a exoneração de
Guimarães, que constou como "a pedido". Interlocutores no Palácio
do Planalto dizem que a manutenção de Pedro Guimarães à frente da
Caixa Econômica Federal se tornou insustentável em meio às denún-
cias envolvendo o executivo. Antes da indicação para a Caixa, Da-
niella Marques era secretária especial de Produtividade, Emprego e
Competitividade do Ministério da Economia e vinha liderando a
agenda Brasil Pra Elas. PÁGINA 5

Governo
Central tem 2o

maior déficit
para maio

CONTAS PÚBLICAS

ASSÉDIO SEXUAL

A antecipação do décimo ter-
ceiro para os aposentados e os
gastos com o Auxílio Brasil fize-
ram as contas públicas registrar
o segundo maior resultado ne-
gativo para meses de maio.  No
mês passado, o Governo Cen-
tral – Tesouro Nacional, Previ-
dência Social e Banco Central –
registrou déficit primário de R$
39,213 bilhões. Esse é o segundo
maior déficit para o mês desde o
início da série histórica, em
1997, só perdendo para maio de
2020, no início da pandemia de
Covid-19. O resultado veio pior
que o esperado pelas institui-
ções financeiras. Segundo a
pesquisa Prisma Fiscal, divulga-
da todos os meses pelo Ministé-
rio da Economia, os analistas de
mercado esperavam resultado
positivo de R$ 23,1 bilhões em
maio. Em relação a maio do ano
passado, o déficit primário cres-
ceu 68,1%, descontada a infla-
ção oficial pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA). PÁGINA 2

CRIME NA SALA AO LADO

Pedro Guimarães cai, e aliada 
de Guedes vai assumir a Caixa 

VALTER CAMPANATO/ABRASIL

Bolsonaro considera
de forma isolada
corrupção ‘dentro do
Palácio do Planalto’  

O presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto) mudou
de discurso ontem e admitiu que pode haver ca-
sos de desvio de verba pública no governo fede-
ral. Até então, o chefe do Executivo descartava a
possibilidade de existirem episódios de corrup-
ção no governo. Agora, complementou a frase
que costuma usar e disse que podem existir atos
ilícitos, mas que não há "corrupção endêmica" na
sua gestão. "No governo, não temos nenhuma
corrupção endêmica. Tem casos isolados que pi-
pocam e a gente busca solução para isso", afir-
mou em palestra a empresários em evento da CNI
(Confederação Nacional da Indústria). A afirma-
ção ocorreu uma semana após o ex-ministro da
Educação Milton Ribeiro ser preso pela Polícia
Federal. PÁGINA 7
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Posso perder
a guarda?

Justiça
Direito &

Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(15/6) 13,25%
Poupança 3
(30/6) 0,65%
TR (prefixada)
(10/01/2022) 0,0436%

IGP-M 0,59% (jun.)
IPCA 0,47% (mai.)
CDI
0,97 até o dia 29/jun
OURO
BM&F/grama R$ 299,50
EURO Comercial 
Compra: 5,4195 Venda: 5,4202

EURO turismo 
Compra: 5,4699 Venda: 5,6499
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,2262 Venda: 5,2268
DÓLAR comercial
Compra: 5,1916 Venda: 5,1922
DÓLAR turismo
Compra: 5,2154 Venda: 5,3954

MRV ON ED NM 7.59 +3.41 +0.25

REDE D OR ON NM 29.090 +2.83 +0.800

SLC AGRICOLAON NM 46.73 +2.86 +1.30

SUL AMERICA UNT N2 21.87 +1.72 +0.37

CYRELA REALTON NM 11.86 +1.63 +0.19

QUALICORP ON NM 11.59 −8.38 −1.06

CVC BRASIL ON NM 7.21 −6.36 −0.49

POSITIVO TECON NM 5.65 −5.52 −0.33

MARFRIG ON NM 12.46 −5.10 −0.67

MINERVA ON NM 13.56 −4.51 −0.64

PETROBRAS PN N2 28.08 −0.88 −0.25

VALE ON NM 78.79 −0.83 −0.66

BRADESCO PN EJ N1 17.60 −1.73 −0.31

ITAUUNIBANCOPN N1 23.08 −1.03 −0.24

LOCALIZA ON NM 51.93 +0.46 +0.24

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 31.029,31 +0,27

NASDAQ Composite 1.177,893 -0,03

Euro STOXX 50 3.512,33 -1,01

CAC 40 6.031,48 -0,90

FTSE 100 7.312,32 -0,15

DAX 30 13.003,35 -1,73

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -0,96% / 99.621,58 / -969,83 / Volume: 20.674.590.488 / Quantidade: 3.220.207
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Dólar cai para R$ 5,19
em dia de ajustes no
mercado; Bolsa recua
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Em um dia de ajuste no
mercado doméstico, o dólar
contrariou o mercado externo
e caiu para abaixo de R$ 5,20.
A Bolsa de Valores de São Pau-
lo (Bovespa) caiu pela segun-
da sessão seguida e perdeu os
100 mil pontos.

O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,193, com
recuo de R$ 0,073 (-1,39%). A
cotação operou em baixa du-
rante toda a sessão, mas a que-
da se intensificou durante a
tarde, com a moeda encerran-
do no nível mínimo do dia.

Com o desempenho de on-
tem, a divisa acumula alta de
9,26% em junho. Em 2022, o
dólar recua 6,87%. O real des-
colou-se das moedas interna-
cionais. Hoje, o dólar subiu

perante as principais moedas
do planeta.

No mercado de ações, o dia
foi mais pessimista. O Índice
Bovespa (Ibovespa), fechou
aos 99.622 pontos, com recuo
de 0,96%. A queda foi puxada
por ações de petroleiras, mi-
neradoras e grandes bancos,
que tinham subido nos últi-
mos dias.

Diferentemente dos últi-
mos dias, as bolsas norte-
americanas não tiveram ten-
dência definida, alternando
altas e baixas. O índice Dow
Jones, das empresas indus-
triais, subiu 0,27%. Os demais
índices ficaram perto da esta-
bilidade. O Nasdaq, das em-
presas de tecnologia, caiu
0,03%. O S&P 500, das 500
maiores empresas, recuou
0,07%.
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Governo Central tem 2o maior
déficit para meses de maio
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

A
antecipação do déci-
mo terceiro para os
aposentados e os gas-

tos com o Auxílio Brasil fizeram
as contas públicas registrar o se-
gundo maior resultado negativo
para meses de maio.  

No mês passado, o Governo
Central – Tesouro Nacional,
Previdência Social e Banco Cen-
tral – registrou déficit primário
de R$ 39,213 bilhões. Esse é o se-
gundo maior déficit para o mês
desde o início da série histórica,
em 1997, só perdendo para maio
de 2020, no início da pandemia
de Covid-19.

O resultado veio pior que o
esperado pelas instituições fi-
nanceiras. Segundo a pesquisa
Prisma Fiscal, divulgada todos
os meses pelo Ministério da
Economia, os analistas de mer-
cado esperavam resultado posi-
tivo de R$ 23,1 bilhões em maio.

Em relação a maio do ano
passado, o déficit primário cres-
ceu 68,1%, descontada a inflação
oficial pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA). Graças aos superávits
obtidos em janeiro e abril, o Go-
verno Central acumula resulta-

do positivo de R$ 39,213 bilhões
nos cinco primeiros meses de
2022, o melhor resultado para o
período desde maio de 2012.

O resultado primário repre-
senta a diferença entre as recei-
tas e os gastos, desconsiderando
o pagamento dos juros da dívida
pública. Apesar do superávit
acumulado no ano, a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) esti-
pula meta de déficit primário de
R$ 170,5 bilhões para este ano.

No fim de maio, o Relatório
Bimestral de Receitas e Despe-
sas reduziu a estimativa de défi-
cit para R$ 65,5 bilhões, mas o
valor levado em conta para o
cumprimento das metas fiscais
é o da LDO.

ARRECADAÇÃO ATÍPICA
O déficit de maio ocorreu por-

que as despesas cresceram em
ritmo maior que as receitas. No
mês passado, as receitas líquidas
cresceram 8,1% em relação a
maio do ano passado em valores
nominais. Descontada a inflação
pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA),
no entanto, houve queda de
3,3%. As despesas totais cresce-
ram 20,6% em valores nominais
e 7,9% na mesma comparação,

após descontar a inflação.
A queda na receita líquida po-

de ser explicada pela arrecadação
federal recorde em abril, que ele-
vou as transferências da União
para estados e municípios em
maio. Ao desconsiderar os repas-
ses a governos locais, a receita
bruta subiu 18% em valores nomi-
nais e 5,6% descontada a inflação
em maio, na comparação com o
mesmo mês de 2021.

Além da transferência a esta-
dos e municípios, as contas pú-
blicas começaram a sentir os efei-
tos das desonerações concedidas
pelo governo. A arrecadação do
Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI) caiu R$ 1,8 bilhão
em maio (-30,6% descontada a
inflação) em relação ao mesmo
mês do ano passado. Desde feve-
reiro, o governo reduziu o IPI pa-
ra estimular as indústrias.

Em contrapartida, a elevação
do lucro de empresas de energia
e de combustíveis contribuiu
para impulsionar a arrecadação
do Imposto de Renda em R$ 3,36
bilhões (+7,4% acima da infla-
ção) em maio. Esses fatores até
agora compensam a queda de
arrecadação em outros setores.

A alta do petróleo no merca-
do internacional fez as receitas

com royalties crescer R$ 1,176
bilhão (+23,3%) acima da infla-
ção no mês passado na compa-
ração com maio de 2021. Atual-
mente, a cotação do barril inter-
nacional está em torno de US$
115 por causa da guerra entre
Rússia e Ucrânia.

DESPESAS
Do lado das despesas, o prin-

cipal fator que contribuiu para o
aumento dos gastos em maio foi
a antecipação do décimo tercei-
ro de aposentados e pensionis-
tas, que elevou os gastos com a
Previdência Social em R$ 20,7 bi-
lhões (+30,3%) acima da inflação
no mês passado. No ano passa-
do, a primeira parcela do décimo
terceiro tinha sido paga em maio
e junho. Neste ano, o pagamento
ocorreu em abril e maio.

Também aumentaram os gas-
tos com despesas obrigatórias
com controle de fluxo, que subi-
ram R$ 6,39 bilhões (+49,6%)
acima da inflação em maio na
comparação com o mesmo mês
de 2021. No acumulado do ano,
o aumento chega a R$ 26,41 bi-
lhões (+40,7%) acima do IPCA. A
alta foi impulsionada pelo paga-
mento do benefício mínimo de
R$ 400 do Auxílio Brasil.

MERCADOS

Confiança de
serviços sobe
0,4 ponto 
em junho

O Índice de Confiança de
Serviços (ICS), da Fundação
Getulio Vargas (FGV), subiu
0,4 ponto de maio para ju-
nho deste ano. O ICS atingiu
98,7 pontos, em uma escala
de 0 a 200, o maior patamar
desde outubro de 2021 (99,1
pontos).  

Cinco dos 13 segmentos
dos serviços pesquisados pe-
la FGV apresentaram alta na
confiança.

O Índice de Expectativas,
que mede a confiança do em-
presariado de serviços no fu-
turo, subiu 0,8 ponto e atin-
giu 99,3. O Índice da Situação
Atual, que mede a percepção
dos empresários sobre o pre-
sente, ficou estável em 98,1
pontos.

FGV

CMN aprova condições 
para crédito do Plano Safra
PEDRO RAFAEL VILELA/ABRASIL 

O Conselho Monetário Na-
cional (CMN) aprovou, ontem,
as regras e condições das linhas
de crédito rural do Plano Safra
2022/2023. A votação ocorreu
em reunião extraordinária para
apreciação dos votos do Minis-
tério da Economia. Em nota, a
pasta salientou que, embora te-
nham sido elevadas em relação
àquelas definidas na safra pas-
sada, todas as taxas de juros fi-
caram abaixo da taxa Selic atual,
que está em 13,25% ao ano.  

O novo Plano Safra foi anuncia-
do, também ontem, em cerimônia
no Palácio do Planalto, com vigên-
cia a partir de julho. Ao todo, será
disponibilizado um total de R$
340,88 bilhões em financiamentos
para apoiar a produção agrope-
cuária nacional até junho do pró-

ximo ano. O valor, segundo o Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, representa um
aumento de 36% em relação ao
Plano Safra anterior, quando fo-
ram disponibilizados R$ 251 bi-
lhões a produtores rurais.

As taxas de juros mais baixas
serão aplicadas aos financia-
mentos contratados por agricul-
tores vinculados ao Programa
Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf).
Nas operações de custeio e in-
vestimento para esse público,
no caso de itens relacionados à
produção de alimentos ou com
forte adicionalidade ambiental,
a taxa ficou em 5% ao ano (a.a).
Para os demais itens, a taxa de
juros ficou em 6% (a.a). Foram
estabelecidas taxas favorecidas
para os financiamentos aos mé-
dios produtores rurais do Pro-

namp (8% a.a.) e para os Progra-
mas ABC e PCA (8,5% a.a.), bem
como para o investimento em-
presarial (10,5% a.a.).

O CMN também alterou o
Manual de Crédito Rural para
priorizar os programas de finan-
ciamento nos produtores de
menor porte e em atividades
ambientalmente sustentáveis
ou que promovam aumento da
produtividade. Também foram
criados novos limites nas linhas
de financiamento, como o de R$
40 milhões no Programa para
Construção de Armazéns (PCA),
para armazenagem de grãos.

As taxas de juros definidas
pelo CMN para os Fundos Cons-
titucionais de Financiamento, e
para o Crédito Rural em geral,
foram definida entre 6,67% a.a. a
11,69% a.a., considerando-se o
bônus de adimplência:

2022/2023

Confiança do comércio 
sobe 4,6 pontos em junho
AKEMI NITAHARA/ABRASIL 

O Índice de Confiança do Co-
mércio (Icom) subiu 4,6 pontos
em junho e alcançou 97,9 pon-
tos. É o maior nível desde agosto
do ano passado, quando o índice
ficou em 100,9 pontos. Em mé-
dias móveis trimestrais, o Icom
avançou 3,7 pontos, o que repre-
senta o quarto resultado positivo
em sequência. Os dados foram
divulgados ontem pelo Instituto
Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV Ibre).  

De acordo com o economista

do FGV Ibre Rodolpho Tobler, a
melhora no mês ocorreu nos
dois horizontes temporais, mas
foi maior no Índice de Situação
Atual (ISA-COM), que mede a
percepção com o volume de
vendas no momento.

“O ISA-COM acumula alta de
mais de 30 pontos nos últimos
quatro meses, recuperando o
que foi perdido na desacelera-
ção ocorrida entre o final de
2021 e início de 2022. Para os
próximos meses, ainda é neces-
sária certa cautela, o grande de-
safio passa a ser a continuidade

desse cenário favorável mesmo
com o fim da liberação de recur-
sos extraordinários, ambiente
macroeconômico ainda desfa-
vorável e confiança do consumi-
dor em patamar baixo”.

Segundo o FGV Ibre, em ju-
nho a alta ocorreu nos seis prin-
cipais segmentos da pesquisa,
influenciado pelo avanço do
ISA-COM, com aumento de 7,4
pontos, e também do Índice de
Expectativas (IE-COM), que
avançou 1,8 ponto, para 87,5
pontos. O ISA-COM subiu pelo
quarto mês consecutivo e atin-

giu 108,5 pontos, o maior valor
desde julho de 2021, quando fi-
cou em 108,7 pontos.

Dessa forma, a confiança do
comércio encerra o segundo tri-
mestre do ano em alta, puxada
pelas percepções sobre o mo-
mento presente. O instituto res-
salta que o ISA-COM passou por
uma queda contínua do final de
2021 até o início de 2022, mas na
passagem do primeiro para o se-
gundo trimestre acumulou uma
sequência de altas, conseguindo
recuperar o patamar do meio do
ano passado.

FGV

Inflação pelo IGP-M
avança para 0,59%

JUNHO

VITOR ABDALA/ABRASIL 

O Índice Geral de Preços-
Mercado (IGP-M) registrou in-
flação de 0,59% em junho des-
te ano, percentual  maior que o
de maio: 0,52%. Segundo infor-
mou ontem a Fundação Getu-
lio Vargas (FGV), no Rio de Ja-
neiro, com o resultado o indi-
cador acumula 8,16% em 2022.
Em 12 meses, o IGP-M é de
10,7%, abaixo dos 35,75% acu-
mulados em junho de 2021.  

A alta do IGP-M de maio pa-

ra junho foi puxada pelos pre-
ços no varejo e pelo custo da
construção.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC), que mede o va-
rejo, subiu de 0,35% em maio
para 0,71% em junho. Já o Índi-
ce Nacional de Custo da Cons-
trução (INCC) passou de 1,49%
para 2,81% no período.

E o Índice de Preços ao Pro-
dutor Amplo (IPA), que mede
o atacado, teve queda ao pas-
sar de 0,45% em maio para
0,30% em junho. 

Faturamento do setor de
máquinas cresce 3,6% 

MAIO

CAMILA MACIEL/ABRASIL 

O faturamento da indústria
de máquinas e equipamentos
cresceu 3,6% em maio na com-
paração com o mesmo mês do
ano passado. Segundo balanço
divulgado ontem pela Associa-
ção Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos
(Abimaq), a receita líquida to-
tal ficou em R$ 28 bilhões. De
de janeiro a maio deste ano, o
setor acumula queda de 4,1%
na receita em relação a 2021.  

Na avaliação da Abimaq, o
resultado reflete a sinalização
de bom desempenho dos negó-
cios durante feiras importantes,
como a Agrishow, de tecnologia
agrícola,  no fim de abril; e a
Feimec, exposição de máqui-
nas e automação industrial no
começo de maio. Na compara-
ção com abril, o faturamento
do setor cresceu 18,6%. A ex-
pectativa da indústria é de cres-
cimento de 3,8% neste ano.

“Desde o mês de janeiro, ví-
nhamos acumulando quedas,
principalmente quando se
compara com o mesmo mês
do ano anterior. Maio foi o pri-
meiro mês do ano a registrar
crescimento interanual. Esse
crescimento se deu pela pri-
meira vez no mercado domés-
tico. As exportações já vinham
com crescimento ao longo do

ano e, a partir do segundo tri-
mestre do ano passado, o mês
de maio teve o resultado puxa-
do por vendas tanto no merca-
do doméstico quanto nas ex-
portações”, disse a economista
da Abimaq Cristina Zanella.

Os resultados mostram um
início de ano mais fraco no
mercado doméstico, mas o
segmento voltou a crescer em
maio. 

Na comparação com abril,
já considerando o ajuste sazo-
nal, houve aumento de 11,4%
no faturamento com vendas
internas. 

Na comparação com maio
de 2021, o resultado (3,4%) in-
terrompe uma série de seis
quedas consecutivas. No pe-
ríodo analisado, houve forte
crescimento na receita de má-
quinas para uso industrial e na
venda de máquinas para fins
agrícolas e de construção civil. 

Quanto às exportações,
manteve-se a tendência de
crescimento observada desde
o início do ano, mesmo com
uma pequena desvalorização
do dólar em relação ao real.
Em maio, houve crescimento
de 33,4% no faturamento com
exportações na comparação
com maio de 2021. A expectati-
va do setor é que o ganho com
as exportações cresça 15% nes-
te ano
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GUIMARÃES CAI

O
presidente Jair Bolso-
naro (PL) escolheu
Daniella Marques,

braço direito do ministro Paulo
Guedes (Economia), para presi-
dir a Caixa Econômica Federal
no lugar de Pedro Guimarães.

Guimarães é alvo de acusa-
ções de assédio sexual relatadas
por funcionárias da instituição.
O caso foi revelado na terça-fei-
ra passada pelo portal Metrópo-
les, que relata também a exis-
tência de uma investigação no
Ministério Público Federal.

A nomeação de Daniella
Marques foi publicada em edi-
ção extra do Diário Oficial da
União no início da noite de on-
tem. O mesmo expediente tam-
bém trouxe a exoneração de
Guimarães, que constou como
"a pedido".

Interlocutores no Palácio do

Planalto dizem que a manuten-
ção de Pedro Guimarães à fren-
te da Caixa Econômica Federal
se tornou insustentável em
meio às denúncias envolvendo
o executivo.

Antes da indicação para a
Caixa, Daniella Marques era se-
cretária especial de Produtivida-
de, Emprego e Competitividade
do Ministério da Economia e vi-
nha liderando a agenda Brasil
Pra Elas, focada no público fe-
minino -uma forma de tentar
impulsionar a imagem de Bolso-
naro perante esse eleitorado.

Aliados de Bolsonaro se irri-
taram com a resistência de Gui-
marães a sair do cargo e passa-
ram a manhã pressionando o
presidente a demiti-lo. Ele en-
tregou sua carta de demissão
apenas na tarde desta quarta.

O presidente da Caixa quis

deixar o posto como "afastado"
para que as investigações do
MPF sejam conduzidas.

Integrantes da campanha de
Bolsonaro, porém, defendiam
que ele fosse demitido para de-
monstrar que o presidente re-
chaça o comportamento adota-
do pelo até então aliado de pri-
meira hora.

Segundo as acusações revela-
das pelo portal Metrópoles, ao
menos cinco funcionárias da
Caixa dizem ter sido vítimas de
assédio sexual por parte de Gui-
marães. Em um dos relatos, uma
delas diz que uma pessoa ligada
ao presidente do banco pergun-
tou o que fariam "se o presiden-
te" quisesse "transar com você?".

Segundo a denunciante, du-
rante uma viagem a trabalho,
ele estava na piscina e "parecia
um boto se exibindo". Além dis-

so, funcionárias recebiam cha-
mados para ir no quarto de Gui-
marães, entre outros relatos.

Uma funcionária da Caixa
ouvida pelo jornal Folha de
S.Paulo também relatou que foi
assediada por Pedro Guimarães.
Ela afirma ter sido puxada pelo
pescoço e ter ficado em choque
após o episódio.

"Aí quando fui sair, ele me pu-
xou pelo pescoço e disse: 'Estou
com muita vontade de você'. Saí
da sala, em choque e chorando",
afirmou ela. "Depois, em outro
momento, ele já passou a mão
pela minha cintura e foi abaixan-
do, mas saí antes que piorasse."

Procurado pela reportagem
para comentar as denúncias, o
presidente da Caixa não respon-
deu. Ao Metrópoles, o banco in-
formou desconhecimento acer-
ca das acusações.

Nota
RELATOR RESGATA PEC KAMIKAZE NO LUGAR DA
DOS COMBUSTÍVEIS PARA BLINDAR GOVERNO

O Senado Federal decidiu abandonar completamente a PEC dos
Combustíveis e resgatar em seu lugar a chamada PEC Kamikaze,
para conceder benefícios que terão um custo extra de R$ 38,75
bilhões. A troca poderia blindar o governo Jair Bolsonaro (PL) de
questionamentos jurídicos por conceder novos benefícios em ano
de eleição, o que seria uma infração da legislação eleitoral. A
PEC dos Combustíveis (PEC 16) foi proposta pelo líder do
governo no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ), enquanto a PEC
Kamikaze (PEC 1) é de autoria do senador Carlos Fávaro (PSD-
MT) e Alexandre Silveira (PSD-MG). Pelas medidas transferidas
agora para a PEC Kamikaze, o governo pretende destravar
programas sociais, identificados pela campanha de Bolsonaro
como fundamentais para recuperar a desvantagem nas
pesquisas de intenção de voto para presidente, liderada por Luiz
Inácio Lula da Silva (PT). O principal alvo é zerar a fila do
programa Auxílio Brasil, além de aumentar para R$ 600 o valor
do benefício neste ano. Para permitir a elevação de gastos em
ano eleitoral, a estratégia será decretar estado de emergência.

TCU vai fiscalizar políticas de
combate a assédio sexual na Caixa
IDIANA TOMAZELLI/FOLHAPRESS

A presidente do TCU (Tribu-
nal de Contas da União), minis-
tra Ana Arraes, determinou on-
tem a abertura de uma fiscaliza-
ção na Caixa Econômica Federal
para verificar toda a política de
prevenção e combate ao assédio
sexual no banco.

O presidente da Caixa, Pedro
Guimarães, é alvo de acusações
de assédio sexual relatadas por
funcionárias da instituição. O
caso foi revelado pelo portal Me-
trópoles, que relata também a
existência de uma investigação
no Ministério Público Federal.

Os episódios incluem, segun-
do os relatos das mulheres, to-
ques íntimos sem consentimen-
to, propostas inadequadas às
funcionárias e outras condutas
inapropriadas.

Segundo a ministra, o assédio
no ambiente de trabalho precisa
ser "mais bem enfrentado no
âmbito da administração públi-
ca, uma vez que, além dos efei-
tos danosos à vítima, ainda oca-
siona prejuízos à instituição e à
sociedade".

"Entidades de fiscalização su-
perior, como o Tribunal de Con-
tas da União, não só podem co-
mo devem efetivamente atuar

para a construção de um siste-
ma eficaz de prevenção e com-
bate ao assédio nos órgãos e en-
tidades públicas, como vem
ocorrendo em outros países",
afirmou Arraes em nota.

A fiscalização do TCU deve
mirar no levantamento de toda a
política de prevenção e combate
ao assédio sexual dentro da Cai-
xa, examinando canais de de-
núncia, políticas de preservação
do sigilo do denunciante, se há
salvaguarda a quem faz uma de-
núncia e as regras de acompa-
nhamento desses temas.

Em 2020, a corte de contas
iniciou uma auditoria operacio-
nal para elaborar uma radiogra-
fia do tema na administração
pública federal. O processo foi
relatado pelo ministro Walton
Alencar.

Em sua auditoria, o TCU ci-
tou números encontrados pela
CGU (Controladoria-Geral da
União) em estudos sobre as pu-
nições ao assédio sexual na ad-
ministração pública em 2020.

Foram examinados apenas 49
processos disciplinares, instau-
rados para apuração de situa-
ções de assédio sexual, no perío-
do de 1º de janeiro de 2015 a 31
de outubro de 2019. Cerca de 19
(38,78%) resultaram na aplica-

ção de algum tipo de penalidade
disciplinar. Em 100% dos casos
analisados, o assediador era do
sexo masculino. Entre as víti-
mas, 96,5% eram mulheres.

"A pequena quantidade de
processos disciplinares e os
poucos desfechos, em que hou-
ve aplicação de sanção, revela
total descompasso com a reali-
dade retratada em pesquisas
efetuadas sobre o tema", afir-
mou o TCU.

Um dos resultados foi a for-
mulação de um modelo de pre-
venção e combate ao assédio,
que deve servir de referência pa-
ra futuras auditorias. O trabalho,
porém, focou na recomendação
das melhores práticas, sem tra-
tar individualmente de even-
tuais falhas nos mecanismos já
existentes dos órgãos públicos.

"Esse episódio recente, que
merece ser investigado e, se
confirmado, punido com todo
rigor, é apenas um sintoma gra-
ve de um problema muito
maior, que é a ausência de polí-
ticas eficazes de prevenção e
combate ao assédio nas organi-
zações públicas. E, se formos
tratar a situação apenas com
olhar punitivo, isso não resolve-
rá o futuro, apenas o passado",
disse Arraes.

No relato das funcionárias da
Caixa surgiram acusações de
que a corregedoria do banco
não tratou as denúncias com o
devido sigilo. Segundo o portal
Metrópoles, uma das denun-
ciantes disse que seu caso, após
informado à corregedoria, che-
gou às mãos de auxiliares do ga-
binete de Guimarães.

Uma funcionária da Caixa
disse em depoimento ao jornal
Folha de S.Paulo que também
foi assediada por Guimarães,
presidente da instituição. Ela
afirma ter sido puxada pelo pes-
coço e ter ficado em choque
após o episódio. A mulher pediu
para ter sua identidade preser-
vada por receio de sofrer retalia-
ção do comando do banco.

Interlocutores no Palácio do
Planalto dizem que a manuten-
ção de Pedro Guimarães à fren-
te da Caixa Econômica Federal
se tornou insustentável em
meio às denúncias envolvendo
o executivo.

Para estancar a crise envol-
vendo o comando do banco pú-
blico, o presidente Jair Bolsona-
ro (PL) decidiu escolher uma
mulher para substituir Guima-
rães: a secretária Daniella Mar-
ques, braço direito do ministro
Paulo Guedes (Economia).

Quinta-feira, 30 de junho de 2022
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Daniella Marques, aliada 
de Guedes, assume a Caixa 
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Procuradora: agressor
vira réu por tentativa
de feminicídio

REGISTRO

CAMILA BOEHM/ABRASIL 

A Justiça acatou a denúncia
do Ministério Público de São
Paulo (MPSP) contra o procu-
rador municipal de Registro,
no Vale do Ribeira, Demétrius
Oliveira de Macedo, que agre-
diu a procuradora Gabriela
Samadello Monteiro de Bar-
ros, sua chefe, dentro da pre-
feitura. A decisão torna o pro-
curador réu por tentativa de
feminicídio, injúria e coação
no curso do processo.   

“O Ministério Público apre-
sentou descrição suficiente dos
fatos criminosos relacionados
à ofensa à integridade corpo-
ral”, diz trecho da decisão pro-
ferida na terça-feira passada
pelo juiz Raphael Ernane Ne-
ves, da 1ª Vara de Registro. O
procurador foi preso preventi-
vamente após um vídeo com as
agressões vir a público. 

De acordo com o MPSP, a

denúncia, apresentada pelos
promotores de Justiça Ronal-
do Muniz e Daniel Godinho,
mostra que Macedo agiu com
“evidente intento homicida” e
“tentou matar” Gabriela. Se-
gundo os membros do órgão,
o crime só não foi consumado
porque houve a intervenção
de outras pessoas.

As agressões ocorreram em
20 de junho, após a abertura
de um processo disciplinar
contra o procurador munici-
pal, motivado pela agressivi-
dade no trabalho, conforme
informou o Ministério Público
de São Paulo.

Registro em vídeo do episó-
dio, que circulou pelas redes
sociais, mostra o procurador
agredindo com socos e chutes
Gabriela, mesmo caída no
chão. As imagens também
mostram Macedo empurran-
do outra funcionária, com for-
ça, contra uma porta.

BOLSONARISMO

TJ usa imunidade para aliviar
deputado que xingou o Papa
CAROLINA
LINHARES/FOLHAPRESS

O
órgão especial do TJ
(Tribunal de Justiça)
de São Paulo rejeitou

por unanimidade, ontem, o re-
cebimento de queixas-crime da
CNBB (Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil) e do arce-
bispo de Aparecida (SP), dom
Orlando Brandes, contra o de-
putado estadual bolsonarista
Frederico D'Ávila (PL).

Em outubro do ano passado,
na Assembleia Legislativa de São
Paulo, D'Ávila chamou o Papa
Francisco e o arcebispo de "pedó-
filos", "vagabundos" e "safados'".

Os desembargadores do ór-
gão especial seguiram o entendi-
mento do relator, Getúlio Evaris-
to dos Santos, Neto de que não
há justa causa para dar início a
um processo por injúria, calúnia
e difamação contra o deputado,
já que sua fala está protegida pe-
la imunidade parlamentar.

A defesa da CNBB e de dom
Orlando tende a recorrer ao
próprio TJ-SP e também aos tri-
bunais superiores, mas isso ain-
da deve ser deliberado pela en-
tidade.

Procurado pela reportagem,
o deputado afirmou que a justi-
ça foi feita.

"Me excedi no pronuncia-
mento, pedi desculpas várias ve-

zes pelo tom e pelas palavras
inapropriadas, mas a justiça foi
feita, uma vez que foi reconheci-
do que eu estava albergado pela
imunidade parlamentar", disse.

O advogado Lucas Maia, que
representa a entidade religiosa,
afirma que o objetivo da queixa-
crime era estabelecer qual é o li-
mite da imunidade parlamen-
tar, que para ele foi extrapolada
pelas ofensas de D'Ávila.

Maia afirma que D'Ávila não
defendeu ideias ou bandeiras
políticas com base em argumen-
tos, mas ofendeu a dignidade de
todos os bispos do país e da co-
munidade católica.

"O entendimento do tribunal
foi o de que o discurso, que para
nós é de ódio, está dentro da ati-
vidade parlamentar. E o objetivo
era estabelecer se a liberdade
dos parlamentares abrange a
ofensa deliberada. Foi uma fala
lamentável, repugnante e repro-
vável", diz o advogado.

O deputado realizou os ata-
ques verbais em discurso na As-
sembleia no dia 14 de outubro,
em reação a críticas feitas por
dom Orlando em sermão de mis-
sa no feriado de 12 de outubro.

Em Aparecida, antes de visita
do presidente Jair Bolsonaro
(PL) ao local, o arcebispo pre-
gou: "Vamos abraçar os nossos
pobres e também nossas autori-
dades para que juntos construa-

mos um Brasil pátria amada. E
para ser pátria amada não pode
ser pátria armada".

O religioso fez alertas sobre o
armamento da população, o dis-
curso de ódio e as notícias falsas
e defendeu a ciência e a vacina-
ção contra o coronavírus.

No mesmo dia, mas à tarde,
Bolsonaro esteve no Santuário
Nacional de Aparecida, onde foi
recebido com aplausos e vaias, e
ouviu um outro sermão com re-
ferências à situação atual do
país, incluindo o desemprego e
a pandemia.

"Seu vagabundo, safado da
CNBB, dando recadinho para o
presidente (Jair Bolsonaro), para
a população brasileira, que pá-
tria amada não é pátria armada.
Pátria amada é a pátria que não
se submete a essa gentalha, seu
safado", afirmou o deputado em
reação à fala de dom Orlando.

"Seu vagabundo, safado, que
se submete a esse papa vagabun-
do também. A última coisa que
vocês tomam conta é do espírito
e do bem-estar e do conforto da
alma das pessoas. Você acha que
é quem para ficar usando a bati-
na e o altar para ficar fazendo
proselitismo político? Seus pedó-
filos, safados. A CNBB é um cân-
cer que precisa ser extirpado do
Brasil", disse ainda.

Depois da repercussão do
episódio, D'Ávila pediu descul-

pas pelo "excesso cometido". O
deputado afirmou que acredita
"na fundamental importância
da Igreja Católica e na inabalá-
vel fé cristã como um dos pilares
da nossa sociedade".

O caso foi levado ao Conselho
de Ética da Assembleia de São
Paulo por meio de representa-
ções de quatro parlamentares.
Como mostrou a Folha, porém,
os deputados vêm blindando
D'Ávila. Seus aliados têm boico-
tado a votação da proposta de
pena de três meses de afasta-
mento do mandato.

O Conselho de Ética da Casa
aprovou a suspensão do deputa-
do em fevereiro. Mas o plenário
da Assembleia ainda precisa
aprovar projeto de resolução pa-
ra a perda temporária de man-
dato com um mínimo de 48 vo-
tos -há na Casa um total de 94
deputados.

Houve falta de quórum em
cinco sessões onde havia previ-
são de votação da suspensão. O
boicote à votação ocorre por inte-
grantes de diversos partidos, com
adesão em peso de siglas com
presença bolsonarista como PL,
Republicanos e PP, entre outros.

O deputado argumenta que
há ilegalidades no processo. A
demora causa indignação em
parte dos deputados e já gerou
até cobrança por parte da Igreja
Católica.

Nota
JUSTIÇA CONSIDERA ABUSIVA GREVE 
DE MOTORISTAS E COBRADORES

O TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 2ª região decidiu ontem
à tarde julgar abusiva a greve dos motoristas e cobradores, por
não atendimento dos serviços essenciais, determinando o retorno
imediato da circulação dos ônibus em São Paulo. "Se após a
decisão não houver o retorno imediato, a multa passa a ser
dobrada para cada dia de atraso, estando o sindicato patronal
autorizado a descontar o dia trabalhado", afirmou o
desembargador Davi Furtado Meirelles. Além de obrigar o retorno
imediato ao trabalho, o TRT determinou o pagamento de multa de
R$ 100 mil por causa da abusividade da greve, referentes às
paralisações dos dias 14 e desta quarta. Segundo o TRT, caso
motoristas e cobradores não voltem ao trabalho, a multa será de
mais R$ 100 mil por dia.

O Governo de SP entregou
ontem na capital, 135 veículos e
maquinários do Programa Nova
Frota – SP Não Para destinados a
117 municípios do estado. Com
investimento de R$ 42,7 mi-
lhões, a remessa faz parte dos
mais de 3 mil equipamentos es-
senciais para prestação de servi-
ços municipais que serão dispo-
nibilizados em todo o estado.

“Eu estou muito feliz em
prestar contas do que está sendo
feito, olhando para o futuro.
Mais do que os valores e as
obras, as atitudes que nós toma-
mos para chegar até aqui. São
Paulo é o estado onde as coisas
funcionam, um estado que en-
trega políticas públicas para sua
sociedade”, disse Rodrigo.

Entre os veículos e maquiná-
rios do Programa Nova Frota SP
Não Para, estão vans adaptadas
para pessoas com deficiência,
caminhões de coleta seletiva e
caminhões-pipa, além de má-
quinas pesadas como triturado-
res de galhos de grande porte,
retroescavadeiras e caminhões
basculantes, veículos e maqui-
nários essenciais para a presta-
ção de serviços aos cidadãos.

Na ocasião, também foram
entregues 20 viaturas da Defesa
Civil Estadual a 14 municípios.
Além disso, cada cidade receberá
ainda kits de equipamentos de
acordo com as demandas opera-
cionais locais. Foram investidos
R$ 3,4 milhões pelo Estado.

Rodrigo Garcia (foto) entre-

NOVA FROTA

INVERNO: Sol com nuvens ao amanhecer. 
Noite com poucas nuvens. 
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D epois de uma separação, quase sempre o ônus
maior fica com a mulher, que é quem gerencia as ta-

refas e obrigações com o filho, como reuniões de escola,
horários de atividades extra, como natação, futebol, ida
ao médico... E isso acontece mesmo que a guarda seja
compartilhada.

Não é raro vermos homens que, na primeira semana
após o divórcio, já postam fotos saindo à noite, se diver-
tindo. Problema nenhum. O problema reside na contra-
partida, que é a vida da ex-mulher, e o que leva à dúvida:
posso perder a guarda?

Muitos ex-maridos e a sociedade em geral acham
que a mulher que se separou não tem direito a sair à
noite, a praticar um hobby, a se divertir. Ninguém
questiona o homem que faz isso, mas lembremos, nos-
sa sociedade é patriarcal, ainda extremamente machis-
ta, e a mulher que faz o mesmo é considerada negligen-
te em relação ao filho.

Então, para deixar bem claro: não perderão a guarda
por saírem à noite. Não perderão a guarda por se diverti-
rem, por tentarem refazer suas vidas. Aproveitem ao má-
ximo o tempo com seu filho, mas não vivam só para ele,
vocês têm direito a uma vida independente também.

VOCÊ NÃO TEM DIREITO A NADA!
Quantas já ouviram essa frase quando falou em sepa-

ração? Muitos homens usam esse artifício, o medo que a
mulher tem de perder tudo que construiu, de ter grandes
perdas financeiras, para mantê-la num casamento falido
e, muitas vezes, tóxico.

É por isso que a mulher precisa conhecer os seus di-
reitos. Conhecê-los fará com que não seja subjugada,
ameaçada, humilhada. Se tinha uma união estável ou
um casamento civil, tem direito aos bens que foram ad-
quiridos em conjunto, de forma onerosa, após o casa-
mento.

O que não se comunica é a herança, ou seja, se o par-
ceiro recebeu uma, a mulher não terá direito a ela. Mas
todo o resto, inclusive metade do montante resultante de
ações trabalhistas que ocorreram durante a vigência do
casamento, são de direito .

A verdade é que muitos homens não sabem a que a
mulher tem direito, e acham que a ameaça verbal impe-
dirá uma separação. Se uma mulher está querendo se se-
parar, mas tem medo porque sofre ameaça de ficar sem
nada, deve dizer apenas: vamos ver.

Anderson Albuquerque
Advogado especializado em direito de família, sócio do

escritório Albuquerque & Alvarenga Advogados

Justiça
Posso perder

a guarda?

Direito &

gou ainda 50 viaturas do Progra-
ma Segurança no Campo a 48
municípios do interior. Com in-
vestimento total de R$ 12,8 mi-
lhões, os veículos, modelo 4×4,
serão destinados para estrutura-
ção do esquema de segurança
nas áreas rurais com a participa-
ção da Polícia Militar ou Guarda
Municipal.

O estado também fez a entre-
ga de 122 veículos destinados à
área da Educação para 118 mu-
nicípios do interior. Foram in-
vestidos R$ 31,4 milhões pelo
Estado, sendo R$ 16,4 milhões
para compra de 61 ônibus esco-
lares e R$ 14,9 milhões na aqui-
sição de 61 caminhões frigorífi-

cos para transporte de merenda
escolar. Esta é a terceira entrega
do montante adquirido por
meio da Secretaria Estadual da
Educação (Seduc-SP).

O Governo de SP entregou
ainda 81 cadeiras anfíbias e 40
cadeiras de trilha adaptadas pa-
ra 51 municípios, por meio do
Programa Cidade Acessível.
Com investimento de R$ 1,5 mi-
lhão, os equipamentos visam a
melhoria da qualidade de vida e
acessibilidade as pessoas com
deficiência. O programa investe
nas áreas de esportes, lazer, in-
fraestrutura, educação e acessi-
bilidade, de forma que os muni-
cípios paulistas se tornem mais
inclusivos.

Durante o evento, 499 insti-
tuições foram contempladas
com o Certificado de Incentivo
ao Desporto (CID), da Secretaria
de Esportes do Estado. Os docu-
mentos foram entregues pelo
governador e garantem a apro-
vação dos projetos para capta-
ção de recursos junto à iniciativa
privada. São R$ 60 milhões de in-
vestimentos em projetos esporti-
vos, que beneficiam mais de 200
mil pessoas em todas as regiões
do estado, com a realização de
eventos, competições, projetos
sociais, obras e iniciação.

GOVERNO DO ESTADO DE SP

Governo entrega 135 veículos e
equipamentos para 117 municípios 



Alckmin é 'posto
Ipiranga' de Lula em
falas com empresários

ELEIÇÕES 2022

CATIA SEABRA/FOLHAPRESS

O ex-governador Geraldo
Alckmin (PSB) tem figurado
como um avalista do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) durante a série de janta-
res com empresários.

Foi o que, segundo relatos,
aconteceu na noite de terça-
feira passada, quando Alck-
min ficou responsável pela
análise macroeconômica e as
propostas de "reconstrução
do país".

No encontro com empresá-
rios, entre eles Carlos Sanchez
(EMS), Candido Pinheiro
(Hapvida), João Camargo (Es-
fera) e Pedro Silveira (ex-XP),
Lula lembrou as vitórias de
Alckmin no estado de São
Paulo e disse que um está
aprendendo com o outro, se-
gundo participantes.

Ainda segundo presentes,
Lula prometeu a soma da ex-
periência dos dois para a recu-
peração econômica do Brasil.

Ontem, durante entrevista
a uma rádio de Piracicaba, Lu-
la voltou a realçar o papel do
vice em um eventual governo
seu. Disse, por exemplo, que
ninguém cuidou da questão
do etanol como os dois, quan-
do ele era presidente e Alck-
min, governador.

"Qual é a vantagem minha e
do Alckmin? É que já sabemos
sentar na cadeira", disse.

Na véspera, também nesse

jantar organizado pelos advo-
gados Marco Aurélio Carva-
lho, Pierpaolo Bottini e Sérgio
Renault, Lula comparou sua
aliança com o ex-governador
como um casal prestes a com-
pletar bodas.

Ao assumir a palavra, Alck-
min disse aos empresários
que Lula sempre foi um ho-
mem de diálogo, conciliador e
agregador.

Citando muitas cifras e da-
dos, Alckmin apresentou as
políticas sociais e econômicas
de FHC e Lula como uma pro-
gressão, atendendo a metas de
inflação, fazendo superavit e
reduzindo a dívida.

O ex-tucano fez uma análi-
se dessa evolução do governo
FHC para Lula até chegar na
valorização do salário mínimo
na gestão do petista.

Sentado em uma poltrona
ao lado de Lula, ele chegou a
tocar na perna do petista en-
quanto falava, descrevem os
participantes.

Já o ex-presidente disse aos
empresários que eles sabem
como foi implementada a po-
lítica econômica em seu go-
verno. Descartou ainda sur-
presas em caso de vitória nas
próximas eleições.

Lula disse que sempre dei-
xou e deixará as portas abertas
ao empresariado, além de pa-
ra os pobres. O ex-presidente
defendeu a necessidade de
um pacto contra a miséria.

CRIME NA SALA AO LADO

Bolsonaro considera isolada
corrupção dentro do Planalto 
MATHEUS TEIXEIRA/FOLHAPRESS

O
presidente Jair Bolso-
naro (PL) mudou de
discurso ontem e ad-

mitiu que pode haver casos de
desvio de verba pública no go-
verno federal.

Até então, o chefe do Executi-
vo descartava a possibilidade de
existirem episódios de corrupção
no governo. Agora, complemen-
tou a frase que costuma usar e
disse que podem existir atos ilíci-
tos, mas que não há "corrupção
endêmica" na sua gestão.

"No governo, não temos ne-
nhuma corrupção endêmica.
Tem casos isolados que pipo-
cam e a gente busca solução pa-
ra isso", afirmou em palestra a
empresários em evento da CNI
(Confederação Nacional da In-
dústria).

A afirmação ocorreu uma se-
mana após o ex-ministro da
Educação Milton Ribeiro ser

preso pela Polícia Federal.
Ele foi detido em uma opera-

ção que investiga uma suspeita
de balcão de negócios no Minis-
tério da Educação e na liberação
de verbas do FNDE (Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da
Educação).

Uma dia depois, foi libertado
por um magistrado de segunda
instância.

Senadores articulam a insta-
lação de uma CPI para apurar as
denúncias relativas ao MEC. O
presidente demonstrou preocu-
pação com eventual criação de
comissão sobre o tema.

"CPI quase saindo aí de as-
sunto que parece que está enter-
rado. Mas quando abre CPI abre
mar de oportunidades para
oportunistas fazerem campa-
nha contra a gente", disse.

Bolsonaro vem adaptando o
discurso sobre o tema desde
maio. Ele costumava ser categó-
rico sobre a inexistência de cor-

rupção em seu governo. Diante
de denúncias surgidas nos últi-
mos meses, passou a dizer que
não havia "denúncias consisten-
tes" de desvios de verba pública.

Na palestra, o presidente ig-
norou as denúncias de assédio
sexual contra o presidente da
Caixa Econômica Federal, Pe-
dro Guimarães. O chefe do Exe-
cutivo discursou por mais de 25
minutos e não mencionou o as-
sunto.

A revelação de um balcão de
negócios no Ministério da Edu-
cação e de suspeitas em contra-
tos e na distribuição das bilioná-
rias verbas das emendas parla-
mentares enfraquecem cada vez
mais o discurso eleitoral repeti-
do por Bolsonaro e aliados de
que o governo federal está há
três anos sem registrar casos de
corrupção.

Os recentes escândalos que
derrubaram Milton Ribeiro da
Educação se somam a suspeitas

antigas, à aliança com o outrora
execrado centrão e à metódica
ação nesses três anos para bar-
rar investigações e esvaziar ór-
gãos de fiscalização e controle.

O combate à corrupção foi
usado por Bolsonaro como pla-
taforma política na campanha
presidencial. Em novembro de
2018, após eleito, Bolsonaro
afirmou que ministros alvo de
acusações contundentes deve-
riam deixar o governo, o que
não se concretizou na prática.

O ministro Marcelo Álvaro
Antônio (Turismo), por exem-
plo, seguiu no governo após ter
sido indiciado pela Polícia Fede-
ral e denunciado pelo Ministério
Público de Minas sob acusação
de envolvimento no caso das
candidaturas laranjas do PSL.

Desde que assumiu a Presi-
dência, Bolsonaro contesta
ações de órgãos de controle para
investigar seu núcleo familiar,
por exemplo.

Justiça condena bolsonarista Carla
Zambelli a indenizar Sâmia e Talíria 
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

O Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal e dos Territórios de-
terminou na terça-feira passada
que a deputada bolsonarista Car-
la Zambelli (PL-SP) indenize a lí-
der do PSOL na Câmara, Sâmia
Bomfim (SP), e a deputada Talíria
Petrone (PSOL-RJ) por retratá-las
com chifres e olhares diabólicos e
associá-las ao termo "esquerda
genocida" em publicação nas re-
des sociais. A decisão é da 22ª Va-
ra Cível de Brasília.

A Justiça ordenou que as pos-
tagens sejam removidas das re-
des Twitter, Instagram e Face-
book e que Carla Zambelli pa-
gue uma indenização de R$ 30
mil por danos morais para cada
uma delas, além das custas pro-
cessuais e dos honorários advo-
catícios. Ainda cabe recurso.

Além da montagem diabólica,
a publicação destacava declara-
ções feitas por Bomfim, Petrone e
pela ex-candidata à Vice-Presi-
dência Manuela d'Ávila (PCdoB)
celebrando a descriminalização
do aborto na Colômbia, ocorrida
em fevereiro deste ano. "Sem
mais! #EsquerdaGenocida", es-
creveu Carla Zambelli.

Em sua decisão, a juíza Junia
de Souza Antunes diz que o con-
teúdo veicula uma crítica à opi-
nião em torno de um tema sen-
sível -o aborto- de forma carica-
ta e com apelo sensacionalista, e
destaca que o direito de se ex-
pressar e informar não prevê crí-
ticas feitas de forma despropor-
cional ou com a intenção de
ofender uma pessoa.

"Ao atribuir às demandantes
(Sâmia e Talíria) a prática de ge-
nocídio, ou mesmo o assenti-

mento com a prática, o texto vei-
culado findou por desbordar os
limites da liberdade de expres-
são, avançando, de forma des-
proporcional, sobre a honra e a
imagem das requerentes", diz a
magistrada.

"Ao associar as demandantes
à figura demoníaca, a requerida
estaria a disseminar, no âmbito
da sociedade e em época de so-
brelevado interesse pelo res-
guardo da imagem pública (ano
eleitoral), a ideia de que as par-
lamentares autoras seriam favo-
ráveis a práticas nefastas e con-
trárias ao interesse da socieda-
de, o que, por certo, açoitaria a
sua honra", segue.

A decisão é celebrada por Ta-
líria Petrone, que diz que os bol-
sonaristas precisam entender
que na democracia não vale tu-
do. "Mais uma vez as mentiras

de Carla Zambelli vêm à tona,
dessa vez num processo nosso
contra ela. O motivo da conde-
nação por parte da Justiça não é
surpresa", afirma a parlamentar.

"Não é de hoje que ela e a cla-
que bolsonarista perdem tempo
em nos atacar. Mas essa turma
que só consegue se mobilizar
pelo ódio não vai durar muito
tempo", continua a deputada do
Rio de Janeiro.

Sâmia Bomfim, por sua vez,
diz que a decisão desta terça ser-
ve como um alerta para toda a
sociedade, uma vez que episó-
dios como esses devem se repetir
durante o processo eleitoral. "Es-
sa vitória na Justiça é muito im-
portante porque ela é a prova de
que os bolsonaristas atuam nas
redes para disseminar mentiras e
para difamar os seus adversários
políticos", diz a líder do PSOL.

MONTAGEM DIABÓLICA

Brasil tem 294 mortes
e 76 mil casos em 24h

COVID-19

O Brasil registrou 294 mortes
por Covid e 76.263 casos da
doença, ontem. Com isso, o país
chegou a 671.194 vidas perdidas
e a 32.283.345 infectados pelo
Sars-CoV-2 desde o início da
pandemia.

Acre, Alagoas, Amapá, Ama-
zonas, Maranhão e Mato Grosso
do Sul não registraram óbitos.
Roraima não atualizou as infor-
mações desta quarta.

A média móvel de mortes é
de 226 por dia, um aumento de
51,67% em relação ao dado de
duas semanas atrás. A média de
infecções chegou a 55.549 por
dia, crescimento de 31,69%.

Os dados do país, coletados
até 20h, são fruto de colabora-
ção entre Folha de S.Paulo,
UOL, O Estado de S. Paulo, Ex-
tra, O Globo e G1 para reunir e
divulgar os números relativos à
pandemia do coronavírus. As
informações são recolhidas pelo
consórcio de veículos de im-
prensa diariamente com as Se-
cretarias de Saúde estaduais.

De acordo com dados das se-

cretarias estaduais de Saúde,
nas últimas 24 horas foram apli-
cadas 14.942 primeiras doses e
43.026 segundas doses. Tam-
bém foram registradas 2.572 do-
ses únicas. O número de doses
de reforço ficou negativo (-
6.803.079), porque São Paulo fez
uma recontagem. O estado tam-
bém passou a informar a quarta
dose.

Dessa forma, ao todo,
179.064.166 pessoas receberam
pelo menos a primeira dose de
uma vacina contra a Covid no
Brasil. Somadas as doses únicas
da vacina da Janssen contra a
Covid, já são 167.500.600 pes-
soas com as duas doses ou com
uma dose da vacina da Janssen.

Assim, o país já tem 83,35%
da população com a 1ª dose e
77,97% dos brasileiros com as
duas doses ou uma dose da vaci-
na da Janssen.

Maranhão, Santa Catarina e
Tocantins não atualizaram vaci-
nas. Até o momento, 94.809.712
pessoas já tomaram dose de re-
forço.

Pacheco promete
decidir sobre CPI

A CONTRAGOSTO

Pressionado a tomar uma
posição, o presidente do Sena-
do, Rodrigo Pacheco (PSD-MG),
afirmou que vai definir no início
da próxima semana sobre os re-
querimentos para instalação de
Comissões Parlamentares de In-
quérito, incluindo a CPI para in-
vestigar os casos de corrupção
no Ministério da Educação.

Pacheco afirmou ainda que
cogita unir os requerimentos
para as duas comissões rela-
cionados com o MEC: a pro-
posta pela oposição a respeito
do balcão de negócios na pasta
e a outra, apresentada pela li-
derança do governo no Sena-
do, sobre obras paradas nos
governos petistas relacionadas
à educação.

"Há uma pertinência temáti-

ca em relação a elas para se en-
tender se deve valer um pensa-
mento dos dois requerimentos
ou não. Não estou afirmando
nenhuma realidade em relação
a isso. Tudo isso vai ser avaliado
pela presidência, vamos ouvir a
advocacia do Senado, a consul-
toria do Senado e tomar a me-
lhor decisão que eu acredito que
deva ser no início da próxima
semana", afirmou.

O senador mineiro afirmou
que a instalação das CPIs passa
por uma "discussão política",
em relação às proximidades das
eleições. Nesse caso, no entan-
to, Pacheco afirmou que esse
"critério político" será levado
para o colégio de líderes do Se-
nado e que não será objeto de
uma decisão monocrática sua.

STF envia à PGR quarto pedido
de investigação contra Bolsonaro 
RAFAEL NEVES/FOLHAPRESS

A ministra Cármen Lúcia (fo-
to), do STF (Supremo Tribunal
Federal), enviou ontem à PGR
(Procuradoria-geral da Repúbli-
ca) mais um pedido de investi-
gação contra o presidente Jair
Bolsonaro (PL) por suspeita de
interferência na operação da PF
(Polícia Federal) que prendeu,
na semana passada, o ex-minis-
tro da Educação Milton Ribeiro.

A queixa-crime, que foi apre-
sentada na última segunda-fei-
ra por sete senadores de oposi-
ção, é a quarta sobre o mesmo
assunto que chega à PGR. Cár-
men Lúcia já havia enviado à
Procuradoria pedidos de apura-
ção feitos pelos deputados Regi-
naldo Lopes (PT-MG) e Israel
Batista (PSB-DF), enquanto o
ministro Alexandre de Moraes
fez o mesmo com um pedido do
senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP).

Agora caberá ao Procurador-
geral da República, Augusto
Aras, decidir se abre um inqué-
rito para apurar a participação
de Bolsonaro no caso. O envio
dos autos à PGR é uma movi-
mentação de praxe, já que o ór-
gão é responsável por investigar
autoridades com prerrogativa
de foro no Supremo, como é o
caso do presidente.

O pedido de investigação en-

viado hoje por Cármen Lúcia é
assinado por sete senadores:
Humberto Costa (PT-PE), Paulo
Paim (PT-RS), Fabiano Contara-
to (PT-ES), Jean Paul Prates (PT-
RN), Paulo Rocha (PT-PA), Ja-
ques Wagner (PT-BA) e Zenaide
Maia (PROS-RN). Os parlamen-
tares destacam os áudios inter-
ceptados pela PF (Polícia Fede-
ral) em que Bolsonaro é citado
por Ribeiro.

Em uma conversa com a fi-
lha, que veio a público na últi-
ma sexta, Ribeiro afirma que
Bolsonaro estava "com um
pressentimento" de que o ex-
ministro seria alvo de uma ope-
ração de busca e apreensão. Ri-
beiro chegou a ser preso, mas
foi solto já no dia seguinte por
ordem do desembargador Ney
Bello, do TRF-1 (Tribunal Re-
gional da 1ª Região).

CPI DO MEC
A oposição a Bolsonaro no

Congresso avançou hoje na ten-
tativa de criar uma CPI (Comis-
são Parlamentar de Inquérito)
sobre as suspeitas de corrupção
no Ministério da Educação. Com
31 assinaturas, quatro a mais que
o mínimo necessário, o pedido
de criação do colegiado foi leva-
do hoje ao presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

FRAUDE NO MEC
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Juiz mantém policiais
fardados em audiência
sobre chacina 

JACAREZINHO

IGOR MELLO/UOL/FOLHAPRESS

A Justiça negou, ontem,
um pedido da Defensoria Pú-
blica do Rio para que dezenas
de agentes da Core (Coorde-
nadoria de Recursos Espe-
ciais), o grupo de elite da Polí-
cia Civil, deixassem o auditó-
rio durante a audiência de
dois policiais processados por
envolvimento em crimes na
operação no Jacarezinho, em
maio de 2021. Segundo os de-
fensores, testemunhas relata-
ram medo de depor na frente
de colegas dos réus.

A decisão foi do juiz Daniel
Werneck Cotta, titular do II
Tribunal de Juri.

O policial civil Douglas de
Lucena Peixoto Siqueira se
tornou réu pelo assassinato
de Omar Pereira da Silva, de
21 anos, durante a ação que
deixou 28 mortos -a mais letal
da história do Rio. Ele tam-
bém responde por fraude
processual ao lado do colega
Anderson Silveira Pereira.

Os policiais civis chegaram
à audiência em grupo, entra-
ram em fila e ocuparam boa
parte do auditório. Os agentes
usam trajes de combate da
Core, unidade que comandou
a operação no Jacarezinho.
Também há policiais rodoviá-
rios federais fardados -a PRF
participou recentemente de
uma operação com 23 mortos
na Vila Cruzeiro.

Após o depoimento da pri-
meira testemunha -um jovem
de 21 anos que estava na casa
onde Omar foi morto-, a De-
fensoria Pública, que atua co-
mo assistente de acusação no
processo, pediu que os poli-
ciais fossem retirados. Segun-
do os defensores, testemu-
nhas acompanhadas pela en-
tidade por estarem sob prote-
ção relataram medo de depor
na frente dos colegas dos
réus. "(A presença dos poli-
ciais) Tem óbvio caráter inti-
midatório", concluiu um dos
defensores que acompanham
a audiência.

O juiz Daniel Werneck Cot-
ta saiu em defesa dos policiais
da Core. Segundo o magistra-
do, a presença dos policiais é
legítima.

"Não podemos taxar deter-
minadas pessoas como repre-
sentantes de um risco a uma
audiência em processo públi-
co, ainda mais policiais contra
os quais não pesa nenhuma
acusação", disse ele. "Não po-
demos admitir que uma im-
putação a dois policiais civis
justifique que qualquer pes-
soa tenha receio de estar na
presença de todos os outros
agentes da corporação, ainda
que da mesma unidade."

A atuação do magistrado
ganhou repercussão nacional
após ele absolver cinco poli-
ciais militares filmados for-
jando um disparo de arma de
fogo por um homem que esta-
va baleado e caído imóvel no

chão durante uma operação
no Morro da Providência, em
setembro de 2015. Na oca-
sião, apesar de as imagens re-
velarem claramente a situa-
ção, o juiz utilizou o preço de
uma pistola 9 mm como argu-
mento para rejeitar a acusa-
ção contra os PMs.

"Insta consignar que é no-
tório que armas de calibre 9
mm não são uti l izadas ou
portadas por policiais milita-
res do Estado do Rio de Janei-
ro. Tampouco é ordinário,
por regras de experiência do
que normalmente ocorre,
que artefatos desse calibre,
de relevante valor, sejam uti-
l izados,  i legítima e i legal-
mente, por policiais para las-
trear prisões ou justificar dis-
paros, imputando sua posse a
outros", escreveu o juiz na
sentença.

Os policiais foram absolvi-
dos do homicídio.  Isso fez
com que a acusação de fraude
processual não fosse julgada.

Cotta também rejeitou a
segunda denúncia feita pelo
MP-RJ (Ministério Público do
Rio de Janeiro) contra poli-
ciais envolvidos em mortes
no Jacarezinho, Amaury Go-
doy Mafra e Alexandre Moura
de Souza, pelo homicídio do-
loso de Richard Gabriel da
Silva Ferreira e Isaac Pinheiro
de Oliveira, além de fraude
processual.

Os dois estavam escondi-
dos quando foram baleados
pelos agentes.  Segundo os
laudos de necropsia obtidos
pelo portal UOL, ambos fo-
ram alvejados múltiplas ve-
zes, com ferimentos que colo-
cavam em xeque a versão de
que houve um confronto no
interior da casa.

Isaac foi atingido por qua-
tro disparos de pistola -dois
nas costas e dois no braço di-
reito. Já Richard Gabriel foi
baleado cinco vezes - duas ve-
zes nas costas. Ele ainda foi
atingido em ambos os braços
e na lateral esquerda do cor-
po, próximo ao quadril.

Em julho, o portal UOL re-
velou que, apesar de os poli-
ciais afirmarem que socorre-
ram Richard e Isaac com vida,
uma moradora afirmou, em
depoimento, ter visto os dois
já mortos no local antes de se-
rem levados. O laudo de perí-
cia feito na cena do crime ain-
da constatou não ser possível
afirmar que houve confronto
dentro do imóvel.

"No caso concreto, a des-
peito das complexas e valoro-
sas diligências adotadas pela
Força- tarefa (do MPRJ no ca-
so Jacarezinho), conclui-se,
pelo revolvimento minucioso
do procedimento administra-
tivo que instrui a inicial acu-
satória, que os elementos in-
formativos e probatórios pro-
duzidos são inidôneos a for-
mar a justa causa necessária
ao recebimento da ação", diz
a decisão de Cotta.

GUERRA

IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

E
m 2010, quando apro-
vou seu mais recente
documento de doutrina,

a Otan habitava um mundo em
que fazia papel de coadjuvante
no Afeganistão, a China era um
país distante e a Rússia, descrita
como uma parceira estratégica.

Ontem, 12 anos depois, a
aliança militar liderada pelos Es-
tados Unidos anunciou sua re-
fundação, cortesia da Guerra da
Ucrânia iniciada por Vladimir
Putin, entronizou a China como
uma ameaça potencial e se pre-
para para um período de expan-
são militar contra Moscou anco-
rada em ações americanas e na
entrada de Suécia e Finlândia no
clube.

O novo Conceito Estratégico
da Otan volta à fundação do gru-
po hoje com 30 membros em
1949 para encontrar sua razão de
ser: combater Moscou com dis-
suasão militar. Os russos querem
"estabelecer esferas de influência
e controle direto por coerção,
subversão, agressão e anexação",
diz o texto que ecoa os temores
renovados de uma Terceira
Guerra Mundial.

"A escalada militar de Mos-
cou, incluindo as regiões dos ma-
res Báltico, Negro e Mediterrâ-
neo, em conjunto com sua inte-
gração militar com a Belarus, de-
safia nossas segurança e interes-
ses", completa o Conceito, que
aponta para as seguidas ameaças
de uso de armas nucleares feitas
por Putin nesta crise de 2022 e o
"inovador e disruptivo" desenvol-
vimento de armas com capacida-
de dupla, atômica e convencio-
nal, como mísseis hipersônicos.

Para fazer frente a isso, mais
gasto militar: em 2021 apenas 8
dos 30 membros da Otan aplica-
ram mais do que 2% de seu PIB
em defesa, como a aliança preco-
niza. É mais do que os 3 que o fa-
ziam em 2014, quando a Rússia
anexou a Crimeia e deitou a fun-
dação da guerra ora em curso,
mas ainda assim longe da meta.

"Nós enfrentamos uma mu-
dança radical", disse o secretá-
rio-geral da Otan, o norueguês
Jens Stoltenberg, ele mesmo uma
figura apática que namorava vi-
rar o presidente do Banco Cen-
tral de seu país antes da crise. Ele
disse que em 2022 9 membros
chegarão aos 2% ou mais e 19,
em 2024. A meta será "o piso, não
o teto" do gasto militar -com efei-
to, os EUA puxam o comboio
com 3,57% do maior PIB do
mundo para a área militar.

É uma vingança tardia de Do-
nald Trump, o mercurial presi-
dente americano que colocou a
Otan contra a parede em seus
anos de mandato, a ponto de fa-
zer o seu colega francês, Emma-
nuel Macron, dizer que a aliança
estava com "morte cerebral".

Seja como for, são os america-
nos os líderes, e por isso o presi-
dente Joe Biden fez o anúncio
mais concreto de aumento de
musculatura militar contra a
Rússia. Os EUA terão pela pri-
meira vez no pós-Guerra Fria um
quartel-general de Exército no
Leste Europeu, na belicosa e an-
tirrussa Polônia.

"No momento, Putin destruiu
a paz na Europa. Os EUA e seus

aliados estão se mobilizando,
provando que a Otan é mais ne-
cessária agora do que nunca",
disse Biden. Um dos motivos ex-
plícitos da invasão foi impedir a
adesão da Ucrânia à Otan, conge-
lada desde um convite feito a ela
e à Geórgia em 2008, que foi reno-
vado sem muita convicção no
Conceito Estratégico.

O pacote de reforço incluirá
mais dois destróieres baseados
na Espanha (hoje são quatro),
dois novos esquadrões com ca-
ças F-35 no Reino Unido, briga-
das não permanentes nos Esta-
dos Bálticos e na Romênia e de-
fesa aérea adicional para Ale-
manha e Itália.

É o maior deslocamento euro-
peu de forças americanas desde a
Guerra Fria. Hoje há 100 mil sol-
dados de Washington no conti-
nente, e é provável que haverá
mais. Ao todo, a Otan diz que vai
aumentar de 40 mil para 300 mil
seu efetivo de reação rápida.

Em números gerais, a aliança
já é bastante superior à Rússia:
gastou em 2021 US$ 1 trilhão, an-
te US$ 62 bilhões de Moscou com
defesa, e tem 3,28 milhões de sol-
dados, enquanto há 900 mil rus-
sos. Mas esses dados são ilusó-
rios, como a natureza do comba-
te na Ucrânia mostra, e o Kremlin
comanda o maior arsenal nuclear
do mundo.

Em troca de tal comprometi-
mento, Biden viu sua principal
preocupação estratégica atendi-
da pelo novo Conceito: a China.
O documento toma o cuidado de
não chamar o gigante asiático de
adversário, mas até aí também
diz que gostaria de ter diálogo
com Moscou. Afirma, contudo,
que é preciso estar pronto para
enfrentar as "táticas coercitivas e
esforços para dividir a aliança"
por parte de Pequim.

Mais relevante ainda é a sim-
bólica presença de representan-
tes de Austrália, Nova Zelândia,
Japão e Coreia do Sul como con-
vidados da cúpula, que acaba
hoje em Madri. Pequim respon-
deu diretamente ao que vê como
uma intromissão em seu quintal
estratégico.

"As expansões depois da

Guerra Fria não só falharam em
tonar a Europa mais segura, mas
também semearam as sementes
do conflito (na Ucrânia). Não po-
demos permitir que esse tipo de
turbulência e conflito que está
afetando partes do mundo ocor-
ra na Ásia-Pacífico", afirmou o
representante chinês na ONU,
Zhang Jun, na terça-feira passa-
da à noite.

Desde o começo da guerra, em
24 de fevereiro, paralelos vêm
sendo traçados no Ocidente en-
tre o que aconteceu com a Ucrâ-
nia e o que pode ocorrer em Tai-
wan, embora sejam casos incom-
paráveis do ponto de vista históri-
co -a própria ONU reconhece a
demanda chinesa sobre Taipé.

Se alguém tinha dúvida de que
o mundo se divide mais no am-
biente da Guerra Fria 2.0, o docu-
mento da Otan deixa clara a nova
realidade. Com efeito, Putin é o
principal aliado de Xi Jinping, o
líder chinês que pretende ser re-
conduzido a mais cinco anos de
poder em novembro.

Turquia apresenta a conta por
apoio, mas o foco mais imediato é
na Europa, com o já conhecido,
mas nem por isso menos históri-
co, anúncio de adesão da Suécia
e da Finlândia à Otan após déca-
das (20 de Estocolmo, 7 de Hel-
sinque) de neutralidade. O pro-
cesso deverá ser acelerado, até
porque as Forças Armadas de
ambos os países já operam em
sintonia com a aliança, mas não
há uma data definida.

Stoltenberg agradeceu nesta
quarta à Turquia, que levantou
seu veto à entrada dos nórdicos
da aliança com um acerto patro-
cinado pelos EUA na véspera. O
preço vai se tornando claro: An-
cara divulgou uma lista com 33
opositores exilados nos dois paí-
ses que quer ver julgados como
terroristas. A Suécia disse que vai
estudar o caso.

Além disso, autoridades ame-
ricanas já sinalizaram a luz verde
para a venda de caças F-16 em
versões mais modernas para
substituir a frota de 260 aviões
do tipo turcos. Ancara foi expul-
sa do programa de fabricação do
novo F-35 após comprar siste-

mas antiaéreos russos, um desa-
fio político do presidente Recep
Tayyip Erdogan à negativa de
Trump de extraditar o acusado
de bolar o golpe fracassado con-
tra o turco em 2016.

Com a anuência turca, a cúpu-
la escapou de um fiasco: se não
anunciasse a adesão sueca e fin-
landesa, ficaria evidente a disso-
nância interna na aliança.

Ela tem várias facetas: a caute-
la maior das grandes economias,
Alemanha e França à frente, ante
as punições contra Putin, a rivali-
dade histórica entre turcos e gre-
gos, a desconfiança de Paris so-
bre Washington após a perda de
um contrato bilionário de venda
de submarinos à Austrália.

A questão central, sobre quem
irá pagar a conta do discurso,
também vai se impor. Aumento
de gasto militar, como o anuncia-
do na antes pacifista Alemanha, é
tema complexo em democracias:
pesquisa recente mostrou que a
maioria dos europeus prefere
uma solução de acomodação pa-
ra a Guerra da Ucrânia, por
exemplo.

RÚSSIA VÊ AMEAÇA 
Do ponto de vista russo, são

avenidas a explorar, embora para
consumo externo o momento se-
ja de união e assertividade do Oci-
dente. Para o Kremlin, comparti-
lhada pelos chineses, foram os
ocidentais que começaram a bri-
ga, ao alienar a Rússia das tentati-
vas de aproximação após a derro-
ta do comunismo na Guerra Fria.

Com o fim da União Soviética,
em 1991, a alquebrada Rússia
que emergiu dos escombros era
um país frágil, recuperado à base
de receitas com venda de petró-
leo e gás e o militarismo ufanista
da era Putin, iniciada em 1999.
Daquele ano para cá, foram cinco
expansões a leste, abarcando 14
países ex-comunistas.

O argumento na mão contrá-
ria é de que a Rússia, apesar de
defender a neutralidade no seu
entorno, na realidade busca mili-
tarizá-lo. Tornou a ditadura da
Belarus abalada por uma crise
política em 2020 num protetora-
do militar. 

França condena acusados de ataques terroristas 
A Justiça da França conside-

rou culpados ontem todos os 20
acusados pelo assassinato de
130 pessoas nos atentados terro-
ristas de 2015 em Paris e arredo-
res, os mais graves ataques na
capital francesa desde a Segun-
da Guerra Mundial. Os atenta-
dos ocorreram em 13 de novem-
bro de 2015 na casa de shows
Bataclan, em seis bares e restau-
rantes e nas cercanias do está-
dio Stade de France e deixaram
130 mortos.

Apenas um dos acusados de
executar os ataques, no entanto,
está vivo. É Salah Abdeslam, 32,

que foi considerado culpado por
acusações de terrorismo e assas-
sinato e condenado à prisão
perpétua sem possibilidade de
progressão de pena, uma sen-
tença que foi aplicada apenas
quatro vezes na França.

Nascido na Bélgica, ele che-
gou a se orgulhar no começo do
julgamento de ser um soldado
do Estado Islâmico, que assu-
miu a autoria dos ataques. O
acusado, no entanto, não assu-
miu a culpa e disse que no últi-
mo minuto escolheu não deto-
nar o colete explosivo que car-
regava. Mas investigações do

tribunal apontaram que, na ver-
dade, o colete não explodiu por-
que estava com defeito, diz a
acusação.

Após quase dez meses de jul-
gamento, na segunda-feira pas-
sada, último dia de audiências,
Abdeslam voltou a se defender.
"Não sou um assassino e, se for
condenado por assassinatos, vo-
cês cometerão uma injustiça",
afirmou ele, antes de pedir des-
culpas aos sobreviventes e pa-
rentes das vítimas, que lotaram
o Palácio de Justiça de Paris para
a leitura do veredito.

Ele foi preso na Bélgica em 18

de março de 2016, dias antes de
novos atentados, desta vez con-
tra o metrô de Bruxelas, deixa-
rem 32 mortos.

Outros 13 acusados, dez dos
quais estão presos, foram ouvi-
dos ao longo do julgamento.
Parte deles assumiu a responsa-
bilidade pelas mortes e pediu
desculpas. O tribunal os consi-
derou culpados por uma série
de crimes, entre eles planejar os
atentados ou auxiliar os execu-
tores com armas e carros. Além
deles, seis pessoas que suposta-
mente já morreram foram con-
denadas à revelia.

BATACLAN

RJ confirma quinto 
caso de varíola dos
macacos no estado

DOENÇA

VITOR ABDALA/ABRASIL 

A Secretaria Estadual de
Saúde do Rio de Janeiro con-
firmou ontem o quinto caso
de varíola dos macacos (mon-
keypox) no estado. Segundo
nota divulgada pela secreta-
ria, três pacientes residem na
cidade do Rio e um em Maricá
(no Grande Rio). O quinto ca-
so é de um residente de Lon-
dres que estava em viagem ao
Rio quando foi confirmada a
doença.

Há ainda quatro casos sus-
peitos da doença em investiga-

ção no estado, de acordo com
a Secretaria Estadual de Saúde.

Com o caso de hoje, já são
21 os pacientes confirmados
com varíola dos macacos no
Brasil, sendo 14 em São Paulo
e dois no Rio Grande do Sul,
além dos registrados no Rio.

De acordo com o Ministério
da Saúde, outros 23 casos es-
tão em investigação nos esta-
dos do Ceará, Rio Grande do
Sul, Paraná, Santa Catarina,
Espírito Santo, Acre, Rio Gran-
de do Norte, Minas Gerais,
Goiás, Mato Grosso do Sul e
Rio, além do Distrito Federal.
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Os Estados Unidos (EUA) aumentarão suas
forças e equipamentos em toda a Europa, in-
cluindo um novo quartel-general permanente
do Exército na Polônia, em resposta às ameaças
da Rússia, disse ontem o presidente norte-ame-
ricano, Joe Biden.  

Durante cúpula da Organização do Tratado
do Atlântico Norte (Otan) em Madri, Biden des-
tacou o compromisso da aliança atlântica de
"defender cada centímetro" de seu território.

"É isso que significa quando dizemos que um
ataque contra um é contra todos", afirmou a re-
pórteres no início de uma reunião com o secre-
tário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.

Os passos dos países anteriormente neutros
Finlândia e Suécia para entrar na aliança tor-
narão a Otan mais forte e todos os seus mem-
bros mais seguros, acrescentou.

"Estamos enviando uma mensagem incon-
fundível - de que a Otan é forte, unida e os

passos que estamos tomando durante esta cú-
pula aumentarão ainda mais nossa força co-
letiva."

Biden disse ainda que Washington trabalha-
rá com a Espanha para aumentar o número de
destróieres dos EUA baseados em Rota, na Es-
panha, de quatro para seis, e enviar dois esqua-
drões F-35 adicionais para o Reino Unido.

Ele também destacou mudanças que conti-
nuarão a aumentar o número de forças, defesas
aéreas e outras armas norte-americanas na Po-
lônia, Romênia, Estados bálticos e outras bases
em toda a Europa.

Stoltenberg disse a Biden que o aumento de-
monstrou a "liderança decisiva" dos EUA.

"Vamos garantir que a Otan esteja pronta
para enfrentar ameaças de todas as direções,
em todos os domínios", afirmou Biden. "Esta-
mos provando que a Otan é mais necessária
agora do que nunca."

Biden cita ameaça russa e anuncia
aumento de forças dos EUA na Europa

De olho na China, Otan se
prepara para conter a Rússia
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