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– O jornal do Brasil 

EM NOME DAS DIFERENÇAS

COLUNISTAS
Tereza Cruvinel
O melhor para o STF, e para o Brasil, é que 
os ministros julguem prisões em segunda 
instância antes do habeas corpus de Lula.
Pág. 2

Num ato que reuniu, ontem no Rio, o ex-presidente Lula; o deputa-
do estadual Marcelo Freixo (PSOL-RJ); Manuela D’Ávila, pré-candidata 
à Presidência da República pelo PCdoB; Mônica Benício, companheira 

da Marielle Franco, além de nomes como Chico Buarque, milhares de 
pessoas homenagearam a vereadora do PSOL assassinada no dia 14 de 
março e protestaram contra a escalada da violência na política. Pág. 5

Morre a primeira-
dama da luta 
contra o apartheid

Winnie Mandela, ex-mulher de 
Nelson Mandela, morreu ontem aos 
81 anos, na África do Sul. Idolatrada  
e também criticada, destacou-se pela 
causa contra o racismo, mas se viu en-
volvida em batalhas na Justiça. Pág. 14

UPAs sem atendimento e agora sem responsável
O governo do Estado do Rio rescin-

diu contrato com a OS que gerenciava 
quatro unidades de atendimento. Com 
isso, a situação que já estava precária, 

sem médicos suficientes e remédios, 
agora tende a piorar. As UPAs atingi-
das são da Tijuca, Copacabana, Jacare-
paguá e Botafogo. A Maternidade The-

rezinha de Jesus também será atingida 
com os cortes. Segundo a Secretaria de 
Saúde, os atendimentos e funcionários 
serão mantidos. Pág. 7 

Cármen pede respeito
Em reação às pressões dos grupos favoráveis e con-

trários à prisão de condenados em segunda instância, a 
presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, 
afirmou ontem, em pronunciamento transmitido pela TV 
Justiça, que “há que se respeitar as opiniões diferentes”.  
Pediu “serenidade” e advertiu que “não podem persistir 

agravos e insultos contra pessoas e instituições só pela 
circunstância de se terem ideias e práticas próprias”. Ape-
sar de seu apelo, o STF continuou a receber documentos 
e manifestos das duas correntes de opinião durante todo 
o dia. A defesa de Lula apresentou ao tribunal parecer do 
jurista José Afonso da Silva, professor titular aposentado 

da USP, em defesa do trânsito em julgado previsto no Art. 
5‘ da Constituição, na mesma linha de texto divulgado 
pelo Instituto dos Advogados do Brasil (IAB). Também 
chegou ao STF um novo abaixo-assinado contra a prisão 
após julgamento por órgão colegiado. O julgamento do 
habeas corpus de Lula está marcado para amanhã. Pág. 3

TODOS POR MARIELLE E PELA DEMOCRACIA
Daniel Marques

Retrospectiva de Ken Loach começa 
hoje, no Centro, com filmes como “Eu, 
Daniel Blake” (alto), a preços simbólicos. 
Zé Renato mostra seu novo trabalho 
“Bebedouro”, no “Som das 7”. Págs. 1, 2 e 5 

Divulgação

Informe JB
Pesquisa analisa eleições dos últimos 
50 anos e crava: eleitor está com raiva,  
e pleito terá recorde de votos nulos.
Pág. 6 

Renê Garcia Jr.
EUA provam a importância de educa-
dores que compartilhem gênero e cor 
para a inclusão de crianças negras. 
Pág. 12 

Hildegard Angel
Juliana Alves e um time de grandeza 
invejável estrelam o primeiro filme 
100% realizado por negros no Brasil.
Caderno B, Pág. 3 

BC agora vai
empoderar os
bancos pequenos

Após a concentração do merca-
do em cinco bancos, o presidente do 
Banco Central, Ilan Goldfajn, preten-
de “empoderar bancos pequenos e 
médios” para estimular a competição 
e a queda dos juros. Pág. 11
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O todo ou a parte

COISAS DA POLÍTICA

Tereza Cruvinel
tereza.cruvinel@jb.com.br

 O pedido de habeas corpus do ex-presiden-
te Lula que o STF volta a analisar amanhã não 
é medida de repercussão geral. Aplica-se apenas 
ao caso dele.  Na prática, entretanto, o resultado 
será uma antecipação do julgamento das ADCs 
(ações declaratórias de constitucionalidade) 43 e 
44 que, se acolhidas, revogarão a decisão do tri-
bunal, de 2016, autorizando prisões a partir da 
condenação em segunda instância.  Esta medida 
aprovada por maioria precária é que divide a cor-
te e vem conferindo, no dizer do ministro Marco 
Aurélio, “natureza lotérica” às decisões dos mi-
nistros sobre habeas corpus, comprometendo a 
segurança jurídica. Uns mandam prender, outros 
mandam soltar. Já que a maioria dará a cara no 
caso Lula, seria salutar que o STF resolvesse pri-
meiro a questão de fundo.

Fosse qual fosse a decisão, ela � xaria uma tábua 
� rme sobre este terreno movediço que também 
alimenta os antagonismos que dividem o país.  Se 
existe mesmo  uma maioria de 6 votos a favor da 
revisão da regra,  ela pode contornar, na sessão 
de amanhã, a resistência granítica da presidente 
Cármem Lúcia em permitir o exame das ADCs, 
liberadas pelo relator Marco Aurélio ainda em de-
zembro. Eles teriam que confrontá-la com um pe-
dido de inversão de pauta, como se diz no jargão 
legislativo.  Será hora, para ela, de colocar em prá-
tica os termos do oportuno pronunciamento que 
fez ontem à noite, veiculado pela TV Justiça, onde 
pede respeito às diferenças, condena a violência e 
defende a garantia de liberdade para a exposição 
de ideias contrárias.

É o que pedem os ministros revisionistas.  Entre 
eles, o único que mudou de posição, Gilmar Men-
des. Os outros são Celso de Mello, Dias To� oli, 
Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Rosa We-
ber. Não seria surpresa se o ministro Alexandre de 
Morais, o único indicado por Temer, também vo-
tasse pela mudança, embora já tenha defendido a 
prisão em segunda instância. O que os une é a de-
fesa do principio constitucional de que “ninguém 
pode ser considerado culpado antes do trânsito 
em julgado da sentença penal condenatória”.

Se a nova maioria não existir, � ca tudo como 
está. Mas aí,  a decisão ganhará selo de inquestio-
nável, e todos estariam com ela comprometidos.  
O melhor, para o Supremo, para o Brasil con� a-
grado, seria uma decisão sobre o princípio geral,  
antes de examinarem o caso de Lula.

Impedindo o exame das ADCs, e pautando iso-
ladamente o pedido de habeas corpus do ex-pre-
sidente, a ministra Cármem Lúcia ajudou a criar 
este cenário que submete a corte e seus ministros 
a uma pressão externa sem precedentes, ao pon-
to de alguns terem sido malhados como Judas no 
sábado de Aleluia.  Vale tudo para constrangê-los. 
A defesa de Lula entregou-lhes  parecer favorável 
ao HC, emitido pelo jurista mais citado por eles, 
José Afonso da Silva. Nas últimas horas aportaram 
no STF dois manifestos, estrelados por milhares 
de assinaturas. Um de magistrados, procuradores 
e delegados, contra a concessão do benefício. Ou-
tro subscrito por advogados, juristas e institutos 
de defesa das garantias constitucionais, pedindo 
ainda que as ADCs sejam examinadas logo. O 
procurador Dallagnol prometeu jejuar pela prisão 
de Lula.  Hoje o Vem Pra Rua faz ato em frente ao 
STF, pedindo Lula preso. Amanhã, o PT organiza 
manifestações em todo o país, pedindo Lula livre.   

Os que defendem as prisões em segunda ins-
tância, e a negação do habeas corpus a Lula, am-
param-se no argumento de que, sem a execução 
antecipada da pena, prevalecerá a impunidade de 
corruptos e criminosos de colarinho branco, que 
com seus advogados bem pagos, adiarão a prisão 
com sucessivos recursos.  É um argumento respei-
tável mas não é isso que está escrito na Constitui-
ção, que tem no STF seu guardião.

A brecha prevista na lei eleitoral para 
deputados federais e estaduais migra-
rem de seus partidos para outros, caso 
queiram, termina essa semana. A cha-
mada janela partidária diminuirá a for-
ça de partidos como MDB e PSDB e 
ampliará a presença do Democratas na 
Câmara.  O Podemos – antigo PTN -  
também tende a sair fortalecido. 

Embora mais de 40 parlamentares 
tenham anunciado a troca de partido, 
a maioria ainda não efetivou a saída, 
assinando a � cha de � liação na agre-
miação pretendida. Por isso, líderes 
partidários vão intensi� car o corpo 
a corpo para seduzir os indecisos ao 
longo dessa semana.

“A nossa estratégia é recolocar pelo 
menos metade do número de parla-
mentares que perdermos”, diz o eme-
debista, Darcísio Perondi (RS). Pelas 
estimativas feitas até agora, o partido 
que mais perderá é o MDB, de onde 
devem sair entre 10 e 12 deputados 
federais. Para Perondi, vice-líder do 
governo na Casa, o desgaste provoca-
do pela Operação Skala, com a imi-
nência de mais uma denúncia contra o 
presidente Temer, não in� uenciará na 
decisão de quem queira seguir para o 
seu partido. “As prisões são assunto re-
quentado. Além disso, as decisões dos 
deputados sobre a troca de partido têm 
mais relação com questões regionais”, 
avalia Perondi, ao estimar a entrada de 
cerca de seis parlamentares no partido. 

“Ainda somos o partido com maior 
porção do fundo eleitoral. Isso pesará 
nas negociações”, prossegue ele, referin-
do-se à norma que rege a distribuição 
dos recursos para propaganda eleitoral, 
a qual diz que o partido com maior ban-
cada terá direito à maior fatia do bolo.

O diretório regional do MDB no Rio 
de Janeiro é o que sofrerá a maior bai-
xa. Seis dos oito emedebistas da banca-
da � uminense devem mudar, a maio-
ria seguindo para o Democratas do 
pré-candidato à Presidência, Rodrigo 
Maia (RJ). “No caso do Rio de Janeiro, 
não tem jeito, perderemos mesmo. A 

Janela diminui força 
dos grandes partidos

No caso do Rio de 
Janeiro, não tem 
jeito. Perderemos 
mesmo. A crise do 
MDB no estado é 
forte"

             
                DARCÍSIO PERONDI

O declínio de MDB, PSDB e PT bene� cia o DEM e o Podemos
Divulgação

Mais de 40 deputados já anunciaram a troca de partidos e as negociações continuam

crise do partido no estado é forte”, diz.
A deputada Laura Carneiro (RJ), que 

seguiu para o DEM antes mesmo da 
abertura da janela partidária, atribui a 
sua saída às retaliações que sofreu por 
ter votado a favor da denúncia contra 
Temer no ano passado. “Não há nada 
orquestrado na bancada do Rio. Cada 
um tem motivações próprias para dei-
xar o MDB”, comenta ela, fundadora do 
DEM e aliada de Rodrigo Maia.

O desencanto dos emedebistas está 
relacionado aos escândalos de corrup-
ção envolvendo lideranças no estado, 
como o ex-governador preso Sérgio 
Cabral e os deputados federal Eduardo 
Cunha e estadual Jorge Picciani.  

Com o troca-troca, o DEM terá sua 
bancada aumentada para 42 ou 43 par-
lamentares, segundo as estimativas do 
líder Rodrigo Garcia (SP). 

O deputado atribui a migração ao 
processo de reconstituição do par-
tido. Comparando com o início da 
atual legislatura, em 2014, a banca-
da do DEM foi a que mais cresceu. 
Eram 21 deputados naquele ano e 
hoje são 33, tendendo a ampliar para 
42, na perspectiva de Garcia.

Em momento inverso, o MDB, cairá 
dos atuais 59 deputados para 53. O PT, 
que começou a legislatura com 69 depu-
tados, está hoje com 56 e pode perder 
mais dois parlamentares com  a janela 
partidária. O novato Podemos ganhou 
musculatura. Partiu dos quatro deputa-
dos do antigo PTN para os atuais 16 e 
pode chegar a 18 parlamentares ao � m 
desta semana.

Temer diz que querem 
desestabilizar o governo

Irmão de 
Campos pede 
investigações

Ao discursar ontem, em São Paulo, 
no Fórum Econômico Brasil e Países 
Árabes, o presidente da República, Mi-
chel Temer, disse que há pessoas ten-
tando desestabilizar o seu governo mas 
que, apesar disso, o Brasil está voltando 
a crescer.

“Nesses quase dois anos de governo 
não foram poucos os embaraços e as 
oposições que sofremos. Até de gente 
disposta a desestabilizar o país com 
gestos extremamente irresponsáveis 
que têm, naturalmente, repercussão in-
ternacional. As pessoas que agem dessa 
maneira não sentem brasilidade em seu 
coração e sabem que gestos dessa natu-
reza comprometem e criam problemas 
nos aspectos internacionais”, a� rmou o 
presidente, sem citar exatamente quem 
seriam as pessoas. E prosseguiu: “Mas, 
apesar de tudo isso, vencemos todas as 
di� culdades e chegamos onde estamos. 
Com coragem e responsabilidade, im-
plementamos uma agenda de reformas 
que recolocou o país de volta nos tri-
lhos”. O evento foi promovido pela Câ-

mara de Comércio Árabe-Brasileira.
Na última semana, o advogado José 

Yunes e o coronel aposentado João 
Baptista Lima Filho, ambos pessoas 
próximas ao presidente Temer, foram 
presos pela Polícia Federal na Opera-
ção Skala. O inquérito apura suspeitas 
de que agentes públicos favoreceram 
empresas do setor portuário com a pu-
blicação de um decreto assinado pelo 
presidente Michel Temer em maio do 
ano passado, o chamado Decreto dos 
Portos (Decreto 9.048/2017).

Procurado na quinta-feira antes 
da Páscoa por  peritos que investiga-
ram  a queda do jato particular,  no 
qual morreu seu irmão, o ex-gover-
nador Eduardo Campos, quando fa-
zia campanha para a Presidência em 
2014,  o advogado pernambucano 
Antonio Campos entrou ontem com 
quatro pedidos de novas diligências. 
Em todos quatro requerimentos, ele 
solicita mais investigações sobre a 
queda do avião. O advogado pediu 
a reabertura do caso à Polícia Fede-
ral, em Santos, região em que o avião 
caiu e o caso começou a ser apurado. 
Ele enviou um requerimento tam-
bém  ao ministro da Justiça, Torquato 
Jardim,  e outro  à Procuradora-Ge-
ral da República, Raquel Dodge, no 
qual pede que o Ministério Público 
Federal  elucide as lacunas que ainda 
existem no caso, mesmo depois de 
quase quatro anos de investigações. 
Antônio Campos está convencido de 
que não foi um acidente.

Para Temer, “o país voltou aos trilhos”

EDLA LULA
edla.lula@jb.com.br
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Em pronunciamento ontem 
transmitido pela TV Justiça, a 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal, ministra Cármen Lúcia, 
afirmou que “há que se respeitar 
opiniões diferentes”. Ela pediu 
“serenidade” para que divergên-
cias ideológicas não resultem em 
“desordem social” e defendeu o 
“fortalecimento da democracia”

Na fala que durou exatos 3 
minutos e 18 segundos, Cár-
men  Lúcia ressaltou: “A demo-
cracia brasileira é fruto da luta 
de muitos. E fora da democracia 
não há respeito ao direito nem 
esperança de justiça e ética. A 
efetividade dos direitos conquis-
tados pelos cidadãos brasileiros 
exige garantia de liberdade para 
exposição de idéias e posições 
plurais, algumas mesmo contrá-
rias”. E ainda reforçou: “Há que 
se respeitar opiniões diferentes. 
O sentimento de brasilidade 
deve sobrepor-se a ressentimen-
tos ou interesses que não sejam 
aqueles do bem comum a todos 
os brasileiros”. 

Segundo a presidente do STF, 
“não podem persistir agravos e 
insultos contra pessoas e insti-
tuições só pela circunstância de 
se terem idéias e práticas pró-
prias”.

Ontem, Cármen Lúcia se reu-
niu com o diretor-geral da Po-
lícia Federal, Rogério Galloro, 
a fim de discutir a segurança 
no dia do julgamento do habe-
as corpus preventivo apresenta-
do pela defesa do ex-presidente 
Lula. O julgamento está marca-
do para amanhã, e deve atrair 
manifestantes contra e a favor 
de Lula. Com o habeas corpus, 
a defesa do ex-presidente quer 
impedir que, embora condena-
do pelo Tribunal Regional Fe-
deral da 4ª Região (TRF-4), de 
segunda instância, ele não possa 
ser preso antes de esgotados os 
recursos em todas as instâncias 
da Justiça.

Cármen pede serenidade

A democraci é fruto 
da luta de muitos. 
Fora da democracia 
não há respeito ao 
direito nem 
esperança de 
justiça e ética”

CÁRMEN LÚCIA

Para presidente do Supremo, “há que se respeitar opiniões diferentes” e evitar os agravos e os insultos
Rosinei Coutinho/STF

A presidente  do STF, Cármen Lúcia,  disse que não cabe atacar instituições e pessoas só por terem ideias próprias

Maia faz 
critica ao 
governo

Barroso: ‘Corrupção é sistêmica’

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), criticou ontem o 
enfrentamento político que 
integrantes do governo do pre-
sidente Michel Temer estão fa-
zendo com o Judiciário, sobre-
tudo num momento em que 
a Operação Skala, deflagrada 
pela Polícia Federal, colocou 
amigos de Temer no centro das 
investigações sobre suposto 
pagamento de propina por em-
presas do setor portuário para 
agentes do governo, em troca 
de favorecimento em contratos 
de concessão portuária. A crí-
tica de Maia foi feita durante 
entrevista à rádio CBN. “Acho 
que o governo tem politizado 
a relação com o Judiciário, isso 
não é bom”, destacou.

No início da entrevista, 
Maia disse que não cabia a ele 
avaliar, como presidente da 
Câmara, se as consequências 
da Operação Skala poderiam 
desembocar em mais uma de-
núncia contra Michel Temer.

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, Luis Roberto 
Barroso, afirmou ontem que 
a corrupção sistêmica sempre 
foi o modo de fazer política no 
Brasil. “O Brasil se deu conta de 
que vivenciávamos uma corrup-
ção sistêmica, endêmica, que 
não era produto de falhas pes-
soais, era um modo de conduzir 
o país”, disse Barroso, ao parti-
cipar do Fórum Internacional A 
Segurança Humana na América 
Latina, na capital paulista.

Barroso evitou comentar o 
Inquérito dos Portos, do qual 
é relator no STF, e a recente 
prisão temporária, e posterior 
soltura, de 10 investigados na 
Operação Skala, deflagrada na 
última quinta-feira pela Polícia 
Federal.

Sem conversar com jorna-
listas, o ministro falou sobre 
corrupção durante o fórum 
internacional promovido pelo 
Instituto Latino-Americano das 
Nações Unidas para Prevenção 
do Crime e Tratamento do De-
linquente. Para Barroso, o país 
celebrou um “pacto de saque ao 
Estado”, firmado entre empre-

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Para o ministro Barroso, “a corrupção era um modo de conduzir o país”

sários, políticos e a burocracia 
estatal, com renovação constan-
te dos acordos de corrupção.

No entender do ministro, o 
processo gerou perda da con-
fiança, de maneira geral, entre 
os brasileiros. “O custo moral de 
tudo isso foi a criação da cultu-
ra de desonestidade. Precisamos 
romper com esse ciclo da cultu-
ra de desonestidade”, afirmou.

Ao falar sobre o tema da segu-
rança humana, Barroso ressaltou 
que a universalização do ensino 
para crianças de até 3 anos é a 
meta mais importante para al-
cançar esse objetivo no país. “Não 
acho que um país se constrói ape-
nas com punitivismo e combate à 
corrupção, mas com agenda so-
cial. Não apenas slogans.”

Já o juiz Eugenio Raúl Zaffa-
roni, da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos da Or-
ganização dos Estados Ame-
ricanos (OEA), citou os altos 
índices de mortes violentas e as 
condições precárias dos presí-
dios, onde se evidenciam gran-
des injustiças. “Nas cadeias, 
14% dos presos são por crimes 
contra a vida,

Dois dias antes do julgamen-
to do habeas corpus do ex-pre-
sidente Lula, os ministros do 
Supremo Tribunal Federal pas-
saram a receber diversas ma-
nifestações contra e a favor da 
manutenção da prisão para o 
condenado em segunda instân-
cia. A defesa de Lula entregou, 
ontem, parecer do professsor 
da Universidade de São Paulo 
(USP), José Afonso da Silva, a 
favor da presunção de inocên-
cia. Amanhã, o STF decide se 
concede HC relativo ao caso 
do tríplex, em que Lula foi con-
denado a 12 anos de prisão. A 
expectativa é que essa decisão 
possa levar à revisão sobre o en-
tendimento.

Jurista bastante citado no STF, 
José Afonso concordou em pre-
parar o parecer por ter o “dever 

impostergável” de defender a 
Constituição e afirma não haver 
qualquer conotação política no 
fato. “Essa afirmativa decorre do 
fato de que trabalhei muito, me 
empenhei para além mesmo de 
minhas forças, para que ela fosse 
uma Constituição essencialmen-
te voltada para a garantia da re-
alização efetiva dos direitos hu-
manos fundamentais, confiante 
em que os Tribunais, especial-
mente o Tribunal incumbido de 
sua guarda, soubessem interpre-
tar a formulação normativa des-
ses direitos, segundo a concep-
ção de que seu entendimento há 
de ser sempre expansivo e nunca 
restritivo”, disse.

Para José Afonso, a prisão em 
segunda instância está em “fran-
co confronto” com o Artigo 5º 
da Constituição. “O principio da 
presunção de inocência tem a ex-
tensão que lhe deu o inc. LVII do 
art. 5º da Constituição Federal, 

qual seja, até o trânsito em jul-
gado da sentença condenatória. 
A execução da pena antes disso 
viola gravemente a Constituição 
num dos elementos fundamen-
tais do Estado Democrático de 
Direito, que é um direito indi-
vidual fundamental (…) Dá-se 
a preclusão máxima com a coisa 
julgada, antes da qual, por força 
do princípio da presunção de 
inocência, não se pode executar 
a pena nem definitiva nem pro-
visoriamente, sob pena de infrin-
gência à Constituição”, afirma.

A decisão, tomada em 2016, 
no âmbito de um habeas cor-
pus em fase liminar, sem que 
as duas  Ações Declaratórias de 
Constitucionalidade (ADCs) 43 
e 44 ADCs sobre o tema fossem 
pautadas, é condenada pelo Ins-
tituto dos Advogados Brasilei-
ros (IAB). “O que impede o STF 
de julgar o mérito? Seria a cren-
ça de que é preciso ouvir a voz 

da opinião pública, das pessoas 
que não têm formação jurídica e 
que pensam que uma estrutura 
judiciária deve ser punitivista e 
ainda acreditam que a pena pri-
vativa de liberdade é a “panaceia 
para todos os males”?”, inda-
ga do presidente do IAB, Técio 
Lins e Silva em nota pública.

Três mil advogados, magis-
trados, promotores e defen-
sores públicos alertam em um 
manifesto que a máxima “nin-
guém será considerado culpa-
do até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória” 
integra os direitos e garantias 
fundamentais, como cláusula 
pétrea. “Gostemos ou não, a 
Constituição da República con-
sagrou o princípio da presun-
ção de inocência. De qualquer 
modo, qualquer outra interpre-
tação que se possa pretender, 
equivale a rasgar a Constitui-
ção”, assinala o texto.

Textos defendem trânsito em julgado
KATIA GUIMARÃES
katia.guimaraes@jb.com.br
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Um terremoto de magnitude 6,8 
na escala Richter, com epicentro 
na Bolívia, foi sentido no Distrito 
Federal, em São Paulo, no Paraná, 
no Rio Grande do Sul, no Rio de 
Janeiro e em Minas Gerais, por 
volta das 11h de ontem A inten-
sidade do tremor foi dimensiona-
da  pelo Centro de Sismologia da 
Universidade de São Paulo.  Técni-
co do órgão José Roberto Barbosa 
explicou que o terremoto regis-
trado foi considerado profundo e, 
quando isso ocorre, ondas chegam 
à superfície e se propagam. “São 
ondas que caminham no sentido 
transversal e acabam encontrando 
as estruturas dos prédios.

Em São Paulo, diversas pessoas 
que trabalham em prédios altos da 
Avenida Paulista, um dos pontos 
mais elevados da cidade, pude-
ram sentir a vibração das ondas 
emitidas pelo tremor que ocorreu 
a milhares de kms de distância. O 
sismo atingiu uma área localizada 
a 209 km de Tarija, noroeste da 
Bolívia, segundo o Serviço Geoló-
gico dos Estados Unidos (USGS). 

Na Avenida Paulista, dezenas 
de pessoas saíram dos prédios e 
se aglomeraram nas ruas. O pré-
dio da Petrobras, no número 901, 
foi evacuado após os funcionários 
que trabalham do 11º ao 19º anda-
res sentirem os tremores. Segun-
do o segurança Jackson Carlos da 
Conceição, as pessoas relataram 
que o tremor durou cerca de 30 
segundos. “Eles viram as portas e 
objetos balançarem, disseram ter 

Eu estava em pé e 
deu uma vertigem.
Todo mundo 
começou a perguntar 
e a gente reparou 
nos fios de TV 
balançando”

MARCELO FERRELLI 
FOTÓGRAFO

Em São Paulo e no Distrito Federal, 
prédios tremeram e foram evacuados

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Na Avenida Paulista, em São Paulo, vários prédios foram esvaziados, após as pessoas relatarem tremores de até 30 segundos

sentido como se estivessem ton-
tos”, contou. Por precaução, todos 
os andares do prédio foram esva-
ziados. Cerca de 400 pessoas tra-
balham no local. 

O prédio da Gazeta no número 
900 da famosa avenida foi outro a 
ser evacuado. Por volta das 11h, o 
prédio do Ministério Público de 
São Paulo, que fica na Rua Ria-
chuelo, no Centro, também foi 
esvaziado. Muitas pessoas perma-
neceram nas calçadas aguardan-
do permissão para retornarem 
ao prédio. O editor de fotografia 
Marcelo Ferrelli, de 40 anos, esta-
va no 12º andar do prédio da Ga-
zeta quando sentiu o tremor. “Eu 
estava em pé e deu uma vertigem, 
uma sensação de baixar a pressão. 
Todo mundo começou a pergun-
tar e a gente reparou nos fios da 
TV balançando. Tremeu, dimi-
nuiu e tremeu de novo e outra vez. 
Foram três vezes em um período 
de cinco minutos.”

Ele conta que viu prédios da re-
gião sendo evacuados. “Trabalho 
aqui desde 1999 e é a segunda vez 
que consigo sentir (o efeito de um 
terremoto). Já teve um tremor por 
causa de um terremoto no Chi-
le e a gente sentiu aqui, mas este 
foi mais forte”, contou.  Por causa 
dessa experiência, Ferrelli passou 
a seguir perfis de sismologia nas 
redes sociais. “Recebi informações 
rápidamente e soube que era um 
problema na Bolívia.”

Quem encontrava-se no Con-
junto Nacional, também na Pau-

lista, sentiu o impacto do terre-
moto. “Estava conversando com 
um colega na nossa sala que fica 
no Conjunto e ficamos intrigados. 
As lâmpadas começaram a balan-
çar todas juntas, no mesmo ritmo”, 
contou Mario Mantovani, diretor 
de Políticas Públicas da SOS Mata 
Atlântica. No estado, municípios 

do interior, como Marília, e do li-
toral, como Santos, também senti-
ram o tremor.

Em Brasília, prédios localizados 
em uma de suas principais ave-
nidas, a W3, na altura da quadra 
508 Norte, foram evacuados e seus 
ocupantes receberam orientações 
do Corpo de Bombeiros do DF. 
“Recebemos vários chamados em 
todo o Plano Piloto, no Setor de 
Indústrias e no Guará. Não houve 
nenhum relato de vitimas e ne-
nhuma estrutura foi comprome-
tida. Houve a percepção das pes-
soas quanto ao tremor, mas não se 
constatou nenhum problema nas 
edificações vistoriadas”,  informou 
o Capitão Ronaldo Reis, do Corpo 
de Bombeiros.

Segundo ele, equipes de vários 
quartéis de Brasília e cidades vi-
zinhas foram mobilizadas para o 
atendimento da população, além 
de membros da Defesa Civil do 
DF. Levantamento indicou que 
nenhuma edificação na zona cen-
tral de Brasília será interditada em 

decorrência dos efeitos do terre-
moto. “Não há nenhuma mani-
festação física nos prédios, não 
há trincas, fissuras ou qualquer 
problema estrutural que indique a 
necessidade de interdição, ou ma-
nutenção do estado de ansiedade 
das pessoas”, disse o subsecretário 
da Defesa Civil, Sérgio Bezerra.

Não existe registro de  caso se-
melhante na capital. Bezerra disse 
que, embora os brasilienses es-
tejam amedrontados, sua equipe 
não recebeu solicitação formal de 
vistoria. “Temos ido aonde estão 
nos chamando, para tranquilizar 
as pessoas, dizer que o que sus-
tenta as edificações são as vigas, 
os pilares, e recomendamos a volta 
à normalidade”, acrescentou. Ele 
disse ainda que os efeitos do aba-
lo sísmico foram mais intensos na 
faixa que vai do centro do Plano 
Piloto à Esplanada dos Ministé-
rios, mas ressaltou que os prédios 
foram construídos de “maneira 
muito robusta” e “feitos para tra-
balhar”, isto é, são maleáveis,

PF prende nove em 
Guarulhos por tráfico

Senado analisa a reforma trabalhista

Durante o feriadão da Semana 
Santa, a Polícia Federal prendeu 
nove passageiros, pelo crime de 
tráfico, e quase 40 quilos de dro-
gas,, no Aeroporto Internacional 
de Guarulhos, em São Paulo. 
Entre os dias 28 e 31 de março 
foram presas três mulheres com 
18 quilos de cocaína, que teriam 
como destino a África do Sul e a 
Etiópia, na África, e a Espanha, 
na Europa . Uma das mulheres, 
da Tanzânia, que havia sido be-
neficiada pela Lei do Refúgio,  
tinha um fundo falso dentro de 
uma mochila com sete quilos de 
cocaína.

Dois brasileiros, com idade 
entre 27 e 31 anos, também fo-
ram presos tentando embarcar 
em Guarulhos com mais de 15 
quilos de cocaína para Madri, na 
Espanha, e Joanesburgo, na Áfri-
ca do Sul. Na mala de um dos 
presos havia 12 tijolos de cocaí-
na, com 13 quilos da droga.

Outros dois homens, da Síria, 
foram detidos logo após desem-
barcar de um voo proveniente da 
Colômbia. Os passageiros não 
tiveram a entrada autorizada no 
país ao tentar uma conexão para 
o México. Ambos estavam com 
passaportes italianos, perten-
centes a um lote roubado e pre-

enchidos com dados falsos. Os  
dois terminaram presos.

Outro passageiro, vindo de 
Angola, foi preso no domingo , 
1 de abril, por transportar cinco 
quilos de cocaína dentro de 15 
pares de tamancos. O homem, 
que pretendia levar a droga 
também para a África do Sul, já 
havia sido preso no Brasil pelo 
mesmo crime e cumprido pena 
de quatro anos.

Ontem pela manhã, um pas-
sageiro tentou embarcar com um 
1,5 kg de cocaína, além de US$ 
14 mil  sem a declaração à Re-
ceita Federal. O homem, oriun-
do da China, tinha bilhete para 
embarque em voo com destino à 
Etiópia e posterior conexão para 
a China. Tentou embarcar, mas 
foi preso pela Polícia Federal.

Todos os presos no Aeroporto 
Internacional de Guarulhos se-
rão encaminhados aos presídios 
estaduais, onde permanecerão à 
disposição da Justiça brasileira.

Segundo balanço divulgado 
ontem pela Polícia Federal, de 
janeiro a março de 2018 já foi 
apreendida mais de meia tonela-
da de drogas, somente com pas-
sageiros, no Aeroporto Interna-
cional de São Paulo, resultando 
em 87 prisões. 

O presidente do Senado, Euní-
cio Oliveira (MDB-CE), afirmou 
ontem que só colocará em votação 
a medida provisória que altera al-
guns pontos da reforma trabalhis-
ta se a matéria chegar em tempo 
hábil ao plenário. Para não cadu-
car, a MP deve ser analisada por 
deputados e senadores até o dia 23 
de abril. No entanto, ainda não foi 
votada na comissão especial nem 
no plenário da Câmara.

O prazo de análise de uma 
MP é de 60 dias, prorrogáveis 
por mais 60. O primeiro prazo, 
vencido em 22 de fevereiro, já foi 
prorrogado devido ao atraso na 
instalação da comissão de parla-
mentares que devem analisar a 
proposta. A segunda data está a 
duas semanas de expirar, sem a 
menor perspectiva de que a ma-
téria seja votada nos próximos 
dias.

Depois de participar da posse 
dos novos ministros da Saúde, 
Gilberto Occhi, dos Transpor-
tes, Portos e Aviação Civil, Valter 
Casimiro Silveira, e do presiden-
te da Caixa, Nelson Antônio de 
Souza, no Palácio do Planalto, o 
presidente do Senado defendeu a 
MP como relevante e importan-
te, mas ressaltou que não quer 
votar a medida a toque de caixa.

“O sistema é bicameral, ne-
nhuma matéria pode chegar 

sempre às vésperas, sempre no 
mesmo dia. Não sou eu, são os 
senadores que estão reclamando 
com relação a colocar em pauta 
matérias que chegam de última 
hora. A Câmara fica 120, 118, 
119 dias com uma matéria e só 
chega no Senado no último dia, 
não caberá a mim fazer esse jul-
gamento. Se a Câmara votar a 
tempo, vou quebrar o interstício 
dos 15 dias, se chegar até 7 dias, 

eu votarei no Senado”, afirmou 
Eunício.

O presidente do Senado negou 
que os trabalhos do Congresso 
Nacional sejam afetados pela re-
forma ministerial em andamento 
no governo. Ele reafirmou que 
hoje o Congresso deve analisar 
vários vetos presidenciais e der-
rubar o que ainda impede o cha-
mado refis das micro e pequenas 
empresas.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Segundo Eunicio , MP tem de ser analisada até 23 de abril , se não caduca

Terremoto na  
Bolívia tem 
efeito no país
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O ato tinha data, local e hora marcados, 
mas a pauta modificou-se ao longo da con-
vocação pelas redes sociais, produzindo 
três cartazes distintos. O primeiro deles 
divulgava a pré-candidatura de Luiz Inácio 
Lula da Silva, Celso Amorim e Lindbergh 
Farias a presidente da República, governa-
dor do Estado do Rio e senador, respectiva-
mente. O segundo estampava como título 
“Ato contra o fascismo”, com a foto de Lula 
e da vereadora Marielle Franco. O terceiro, 
e definitivo, trazia as fotos do deputado es-
tadual Marcelo Freixo (PSOL), de Lula e da 
pré-candidata à presidência pelo PC do B, 
Manuela D’Ávila, em defesa da democracia 
e por justiça para Marielle e Anderson. No 
fim das contas, o evento ontem no Circo 
Voador serviu para materializar o que o 
terceiro cartaz sugeria apenas imagetica-
mente: a aproximação das esquerdas. 

Segundo os políticos ali presentes, o cli-
ma eleitoral foi trocado pelo protesto con-
tra a barbárie no país, em que se insere a 
execução da vereadora Marielle Franco, 
o assassinato dos cinco jovens em Maricá 
e os tiros nos ônibus da caravana de Lula 
pelo Sul do país. “Houve uma mudança, 
sim, porque o importante é mostrar uma 
esquerda unida contra a barbárie. O Ciro 
(Gomes, pré-candidato à presidência pelo 
PDT) só não veio porque está na Europa”, 
afirmou  o vereador  Reimont Luiz (PT-RJ).

O deputado estadual Eliomar Coelho 
(PSOL) disse que o ato demonstrava mesmo 
uma união contra atos políticos associados 
à violência. Mas acrescentou que conversas 
com os três partidos ali presentes são pre-
visíveis. Muito abatido, o deputado estadual 
Marcelo Freixo também deu ênfase à barbá-
rie como ato político: “Eu perdi uma filha 
com a morte da Marielle”. Freixo, contudo, 
disse que haverá conversas, sim, com o PT, 
nas quais a autocrítica tem de dar o tom. 
“Claro que a gente tem diferença, e elas são 
importantes para provocar uma autocrítica 
em todos nós”. Freixo, em um dado momen-
to, se dirigiu a Lula. “A gente, Lula, vai con-
versar com franqueza,  não escondendo os 
erros que nós cometemos, mas nossa dife-
rença é menor em relação à luta de classes”, 
disse o deputado do PSOL. 

 Lula foi o último a falar para um Circo 

Voador lotado. Ele estava sentado ao lado 
de Freixo antes de se levantar. Dirigindo-se 
muitas vezes ao cantor e compositor Chico 
Buarque, disse que o atual governo federal 
está tirando postos de trabalho ao desman-
telar, por exemplo. a indústria naval. Fez se-
veras críticas à Rede Globo, ao procurador 
Deltan Dallagnol, ao juiz Sérgio Moro e ao 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região: “Eles 
não vão conseguir prender meu pensamen-
to. Precisamos fazer a regulação nos meios de 
comunicação. Não se pode ter meia dúzia de 
famílias mandando na comunicação do país”. 
Lula deu uma pausa em seu discurso para 
anunciar a chegada da mãe (Marinete Fran-
co) e da irmã (Anielle Silva) de Marielle. E 
ressaltou as candidaturas à presidência à es-
querda, além da sua própria. “Acho um luxo 
para esse país ter candidatos como a de Gui-
lherme Boulos (pré-candidato pelo PSOL, 
ausente onten) e Manuela D’Ávila. 

Celso Amorim, ex-ministro das Relações 
Exteriores e pré-candidado do PT ao gover-
no do Estado do Rio, disse que o PSOL, o 

PC do B e o PT querem a mesmna coisa. 
“Estamos lutando contra a escalada facista 
semelhante à que ocorreu na Alemanha de 
Hitler. A intervenção não está defendendo 
os mais vulneráveis. A intervenção não foi 
capaz de proteger a Marielle, não foi capaz 
de defender os meninos de Maricá”. 

Tarcísio Motta, vereador do PSOL e pré-
-candidato a governador do estado pelo 
partido, citou a morte de Marielle e os tiros 
nos ônibus da caravana de Lula no Sul, para 
exemplificar o ataque à democracia, demons-
trando também a sintonia entre os discursos. 

Monica Tereza Benício, viúva de Mariel-
le Franco, puxou o coro: “Por Marielle eu 
digo não à intervenção”. A deputada fede-
ral Jandhira Feghali falou sobre uma possí-
vel aliança de esquerda nas eleições estadu-
ais. Ela e o prefeito de Maricá, Washington 
Quaquá, chegaram a sugerir semanas atrás 
a candidatura de Marcelo Freixo para go-
verno do estado. Freixo não concordou, 
reforçando a pré-candidatura do vereador 
Tarcísio Motta.

Freixo (no alto à direita) se 
dirige a Lula: “Diferenças são 
importantes para provocar  
autocrítica em todos nós”

Daniel Marques

Conversa franca em 
tom de autocrítica
Ato em defesa da democracia e por 
justiça para Marielle e Anderson 
aproxima esquerda no Circo Voador

Três cartazes diferentes 
circularam para divulgar o 
evento no Circo Voador

Luzes para  
vereadora e  
motorista

A morte da vereadora Marielle Fran-
co (PSOL) e do seu motorista Ander-
son Gomes foi lembrada no início da 
noite de ontem em diferentes pontos 
do Rio, com o evento “Luzes para Ma-
rielle e Anderson”. Via redes sociais, a 
população foi convidada a acender 
uma luz — vela, celular, isqueiro —  
para as vítimas do crime ocorrido em 
14 de março, às 19h em ponto.

A Câmara dos Vereadores, no Cen-
tro, foi um dos pontos de concentra-
ção do movimento. A companheira de 
Marielle, a arquiteta Mônica Benício, 
estava em frente à escadaria da Câma-
ra, onde acendeu uma vela. No local 
do crime, no Estácio, várias velas fo-
ram acesas na calçada.

Outro ponto de grande concentra-
ção foi o Largo do Machado, na Zona 
Sul, onde foram penduradas fotos da 
vereadora e produzidos cartazes com 
frases pedindo justiça ao crime, que 
completou 19 dias ainda sem solução.

“É uma homenagem a eles. Foi 
um assassinato brutal, uma coisa 
absurda, uma monstruosidade con-
tra uma pessoa que só lutava pelo 
bem. Está muito difícil de desven-
darem isso. Eu tenho esperança, 
mas não acredito muito não”, disse 
a bióloga Heloisa Coelho, que foi ao 
ato juntamente com a filha.

Nas escadarias da Alerj, também 
foram acesas velas: “É uma luz para 
este país, para que a gente possa ter 
um momento de mais clareza”, disse 
o deputado estadual Marcelo Freixo 
(PSOL), antes de seguir para o evento 
no Circo Voador

As homenagens não se limitaram ao 
Rio de Janeiro. Elas se repetiram em di-
versos estados (São Paulo, Paraná, Mi-
nas e Piauí, entre eles) e em pelo menos 
quatro países: Estados Unidos, Itália, 
Peru e Equador. (Com Agência Brasil e 
Estadão Conteúdo)

A gente, Lula, vai 
conversar com 
franqueza, não 
escondendo os erros 
que nós cometemos”

MARCELO FREIXO, 
DEPUTADO ESTADUAL  (PSOL-RJ)

Acho um luxo 
para esse país ter 
candidatos como 
a de Guilherme 
Boulos (pelo PSOL)”

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA,
 PRÉ-CANDIDATO À PRESIDÊNCIA PELO PT

Reprodução da internet
ROGÉRIO DAFLON
rogerio.daflon@jb.com.br
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O Museu de Arte do Rio 
resgata a memória do 
estudante secundarista 
Edson Luís, morto pela 
Ditadura Militar em 1968, 

LANCE LIVRE

Ascensão do voto nulo

INFORME JB

Jan Theophilo
jan@jb.com.br

Oeleitor que vai às urnas este ano está 
preplexo e disposto a cobrar muito. Esta 
é a conclusão de um estudo do professor 

Geraldo Tadeu Monteiro que se debruçou sobre 
os resultados eleitorais dos últimos 50 anos para 
prever que o pleito de 2018 será recordista em 
votos nulos neste período. Segundo ele, o índice 
de votos nulos poderá superar os 30%, equanto 
a média histórica é entre 5% e 6%. “É o voto de 
protesto ativo. O sujeito sai de casa e vai até a 
zona eleitoral só para votar nulo”, diz Geraldo 
que publicará o estudo completo em “O Brasil nas 
Urnas”, livro que reúne análises de seis cientistas 
pólíticos sobre o processo eleitoral. “É diferente 
do voto abstencionista, quando o eleitor sequer 
sai de casa para ir às urnas”. Para Geraldo, este é 
um resultado direto da polarização que começou 
em 2006 e se intensificou a partir de 2013. “O 
resultado é que teremos uma massa de eleitores 
votando com raiva como nunca vimos antes”, 
afirma ele.

Confi ança
O senador Lindbergh 
Farias manda um re-
cado para a turma que 
tenta convencê-lo a de-
sistir da reeleição para 
tentar uma vaga de de-
putado. “Falam muito 
do Flavio Bolsonaro, 
mas o pai dele desin-
� ando ele já era”, avalia 
Lindbergh. “Vou para 
o pau. Convencido que 
uma vaga é minha e ou-
tra do Chico Alencar”.

 Sorriso Colgate
De acordo com a ANS, 
os planos de saúde 
odontológicos registra-
ram  em fevereiro deste 
ano 23,06 milhões de 
bene� ciários, um au-
mento de 1,35 milhão 
de pessoas nos últimos 
doze meses encerrados 
em fevereiro. Os maio-
res percentuais ocorre-
ram em Mato Grosso 
(16%), no Amapá (15%) 
e no Ceará (14%), en-
quanto a média nacio-
nal foi de 6% de au-
mento. A segmentação 
atende hoje quase 12% 
da população brasileira.

 Dá um dinheiro aí?
O troca-troca de polí-
ticos entre as legendas 
está tão intenso esse 
ano que já tem gente 
achando que o sábado, 
data � nal para quem 
quiser trocar de parti-
do, será mais impor-
tante que o 7 de outu-
bro, dia das eleições. O 
motivo é a versação não 
tão republicana assim 

do milionário fundo 
partidário.

 Praia da desordem
Sobre a nota de ontem 
relatando que as praias 
do Rio estavam uma 
zona durante o feria-
dão, a briosa Guarda 
Municipal informa que 
sua Operação Verão 
abordou  3.803 donos 
de cães nas areias e 404 
casos de prática espor-
tiva fora do horário. 
Sobre a altinha à bei-
ra-mar de 195 toques 
consecutivos, festiva-
mente aplaudida ante-
ontem pela galera ao 
meio-dia no Posto 9, 
nem uma palavra. 

Vida longa e próspera
Começa amanhã no 
Centro Cultural Justiça 
Federal uma série de ati-
vidades em homenagem 
a série Star Trek (Jorna-
da nas Estrelas). O pon-
to alto será um viradão 
na sexta-feira que terá, 
madrugada adentro,  exi-
bição de mais de 20 epi-
sódios. De hoje a quin-
ta-feira serão realizados 
debates sobre a ligação 
entre o Direito e Star Trek 
precedidos também da 
exibição de episódios.
 
Ansiedade
O nível de incerteza nas 
eleições do Rio é tama-
nho que ontem, as 17h55, 
Eduardo Paes garantia 
taxativo quando pergun-
tado sobre seu futuro po-
lítico: “ainda não decidi 
nada”.

Com Bernardo de la Peña

com exposição de fotos de 
Evandro Teixeira. A pista 
de patinação no gelo do Bar-
raShopping foi prorrogada e 
� cará instalada até o dia 15.

O pesquisador Ricardo Vieiralves 
de Castro, reitor da Universidade Es-
tadual do Rio de Janeiro (Uerj), de 
2008 a 2015, que assumiu a presidên-
cia da Fundação de Amparo à Pesqui-
sa (Faperj) em setembro de 2017, já 
protocolou sua exoneração do cargo 
para amanhã. No sábado, o colunista 
Jan � eophilo, do Informe JB, revelou 
que o governo pagou R$ 20 milhões 
a Concremat para reformar o prédio 
que abrigaria a nova sede da institui-
ção e o Palácio da Ciência, mas ne-
nhuma benfeitoria foi constatada e o 
local está abandonado, infestado de 
ratos. O jornal tentou contato com o 
pesquisador, mas não houve retorno.

Até o � m da tarde desta segun-
da-feira também não houve retorno 
do secretário estadual de Ciência e 
Tecnologia, Gabriel Neves, a quem a 
Faperj está subordinada. Através de 
funcionários da fundação, o JB apu-
rou que em junho de 2007, o então 
governador Sérgio Cabral determi-

Presidente da Faperj 
pede exoneração

CELINA CÔRTES
celina.cortes@jb.com.br

Pedido foi protocolado para amanhã, seis meses após assumir o cargo

Daniel Marques

O prédio onde funcionaria a nova sede da Faperj, no Centro, sofreu um incêndio em abril de 2017 e continua abandonado até hoje

nou que 2% da receita tributária lí-
quida do Estado fossem destinados  
à Faperj, para estimular o desenvol-
vimento da Ciência e da Tecnologia. 
Com a nova regra, o orçamento da 
fundação chegou a cerca de R$ 400 
milhões em 2016, quando as obras de 
restauração do que seria a futura sede 
da Faperj e da Academia Brasileira 
de Ciência (ABC) estariam a pleno 
vapor, embora não houvesse inventá-
rios do que a Concrejato chegou de 
fato a executar, apesar de ter recebido 
mais da metade dos R$ 40 milhões 
contratados pelo projeto.

Só que daí em diante os recursos 
começaram a minguar com a crise 
� scal que corroeu os cofres do estado. 
E veio o incêndio, em abril de 2017, 
também sem um inventário posterior 
do que teria escapado das chamas. 

Existe um contrato de cessão de par-
te do imóvel entre a Faperj e a ABC, do 
Museu da Ciência, a partir do � m da 
obra do reparo. Como isso não chegou 
a acontecer, a ABC, para todos os efei-
tos, não é parte do projeto, conforme 
esclarece sua assessoria de imprensa. 

Em matéria de projetos, a academia 
investe todas as suas � chas na iniciati-
va que envolveu mais de 150 cientis-
tas brasileiros — todos trabalhando 
de graça — no desenvolvimento de 
estudos estratégicos que darão ori-
gem a “Um Projeto de Ciência para o 
Brasil”, livro em processo de conclu-
são para publicação gratuita, que será 
enviado a todos os presidenciáveis 
nas próximas eleições.

Em nível internacional, informa 
também a assessoria de imprensa da 
ABC, a instituição representa o Bra-
sil em reuniões de diversas entidades 
e em diferentes instâncias decisórias. 
Este conteúdo está compilado até 
2016 nos “Relatórios de Atividades”, 
disponíveis no site (http://www.abc.
org.br/?-Periodicos-). O conteúdo 
de 2017 será publicado até maio, na 
Reunião Magna da ABC. Este ano, a 
academia realiza, de 8 a 10 de maio, 
no Museu do Amanhã, debates entre 
cientistas de excelência sobre a ci-
ência em diversas áreas de interesse 
da sociedade brasileira sobre o tema 
“Imaginando o futuro”.

A Polícia Civil está em 
busca do responsável pelo 
atropelamento do músico 
André Rodrigues. Ele che-
gou a ser hospitalizado, mas 
não resistiu e morreu. Aos 50 
anos, ele era baixista e tocou 
com vários artistas de reno-
me, como Lulu Santos.

A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) dos 
Ônibus da Câmara Muni-
cipal do Rio aprovou um 
relatório sem indiciar nin-
guém nem ouvir empresá-
rios do setor ou o ex-pre-
feito Eduardo Paes, por 3 
votos a 2.

O ex-governador Sérgio 
Cabral e sua mulher Adriana 
Ancelmo são acusados pelo 
Ministério Público de ter usa-
do irregularmente os helicóp-
teros do Estado do Rio para 
� ns particulares por 2.281 
vezes, causando prejuízo de 
R$ 19,7 milhões. 

O Climatempo alerta para 
a chegada de uma frente fria 
ao litoral � uminense, hoje, 
que pode provocar chuvas 
fortes em todo o estado. O 
tempo deve � car instável com 
vários períodos de chuva ao 
longo do dia no Grande Rio 
e nas outras áreas do estado.

Polícia investiga 
atropelamento

CPI dos Ônibus não 
indicia ninguém

Voos de helicópteros  
custaram R$ 1,9 mi

Frente fria causa 
chuva forte no Rio
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Angra quer 
proteger 
banhistas

A Prefeitura de Angra dos Reis infor-
mou que vem trabalhando firme para re-
cuperar o projeto Nado Livre, que utiliza 
uma barreira de boias para proteger os 
banhistas de pequenas embarcações que, 
em algumas ocasiões, navegam próximos 
a faixa de areia. A finalidade é reduzir o 
número de acidentes envolvendo embar-
cações que ultrapassam o local permitido 
e acabam passando próximo à faixa de 
areia onde estão os banhistas.

No feriado de sexta-feira da Paixão, 
quatro pessoas foram atropeladas por uma 
lancha na Baía de Ilha Grande, na locali-
dade conhecida como Lagoa Azul. Duas 
delas morreram e duas ficaram gravemen-
te feridas. As duas sobreviventes passaram 
por cirurgia e foram transferidas para um 
hospital em São José dos Campos (SP), 
onde moram. As vítimas faziam parte de 
um grupo de 20 pessoas que participavam 
de um passeio de saveiro e pararam para 
tomar banho de mar.

De acordo com a prefeitura, o Nado Li-
vre é um projeto importante, pois além do 
ordenamento visa a segurança do banhista. 
É um projeto que demanda manutenção 
e, como ele foi abandonado. Hoje não há 
Nado Livre em vários lugares. O presiden-
te da TurisAngra, João Willy Peixoto, disse 
que está “trabalhando primeiramente para 
recuperar o que existe e depois refazer o 
que não existe”, explicou. (Agência Brasil)

O coordenador especial de Diversi-
dade Sexual da Prefeitura do Rio, Nélio 
Giorgini, registrou ocorrência, ontem, na 
15ª Delegacia de Polícia, na Gávea, onde 
mora, na Zona Sul. No domingo, o co-
ordenador informou, por meio de nota, 
ter sofrido um ataque a tiros em Benfi-
ca, na Zona Norte. Ainda abalado, antes 
de registrar a ocorrência, o coordenador 
disse acreditar que o ataque não teve ca-
racterísticas de uma tentativa de assalto. 
De acordo com Giorgini, uma moto com 
duas pessoas acompanhou, por quatro 
quarteirões, o carro, um Chevrolet Cru-
ze, em que ele estava com os pais e o ma-
rido, Ronni Adriani, após almoçarem no 
restaurante Adonis. Giorgini sentava  na 
frente, no banco do passageiro. 

“Quando a gente saiu da Rua Tavares 
Ferreira e virou (na Rua Ana Neri), eu só 
escutei o grito do Ronni: ‘Eles vão atirar!’. 
Os tiros foram lá no final, já chegando 
na Rua Dr. Garnier. Eles foram acompa-
nhando o carro desde a Tavares Ferreira 
até a Dr. Garnier. Do meu lado, com a 
arma apontada”, disse.

O coordenador contou, aos jornalistas, 
que os homens não anunciaram o assalto. 
“Essa é a nossa curiosidade, porque nor-
malmente se jogam na frente para levar 
o carro. Não anunciaram nada, simples-
mente nos acompanharam com a arma 
apontada pra gente”, contou.

Segundo nota da Polícia Civil, o caso 
foi registrado como crime de tentativa de 
latrocínio (roubo seguido de morte): “A 

vítima foi ouvida, nesta segunda-feira, 
na unidade policial (15ªDP). As investi-
gações vão ficar a cargo da 25ª DP (En-
genho Novo), responsável pela área onde 
ocorreu o fato”.

Giorgini afirmou que confia na inves-
tigação policial, mas que o fato de ocu-
par um cargo público pode deixá-lo mais 
vulnerável a sofrer violência: “Dizer que 
o cargo não me expõe, eu estaria mentin-
do. Uma das grandes questões que a gente 
tem que levar no dia a dia dos LGBTs é a 
violência. Mutilações e agressões são co-
muns da pasta LGBT, mas nem por isso 
eu posso relacionar isso com o que acon-
teceu ontem. Se houver algum tipo de re-

lação, quem vai poder dizer é a polícia”.
O coordenador disse que não preten-

de solicitar escolta ou segurança pessoal. 
“O dia que eu chegar a esse ponto, eu vou 
estar desacreditando no poder policial do 
Rio de Janeiro”, afirmou, ao lamentar que 
“moradores do subúrbio, onde cresceu e 
onde os pais ainda moram, tenham que 
conviver com esse tipo de violência coti-
dianamente”: “O subúrbio sempre foi lar-
gado. É um absurdo, independentemente 
de ser gay, evangélico ou qualquer coisa, 
isso não pode acontecer. Eu não posso fi-
car com medo de sair da minha casa e ir 
para casa dos meus pais”, afirmou. (Agên-
cia Brasil)

Giorgini resgistra ocorrência
Tomaz Silva

Coordenador especial de Diversidade Sexual da prefeitura, Giorgini diz que sofreu um atentado

A saúde anda mal nos hospitais, como o 
federal de Bonsucesso, que recentemente 
fechou uma emergência recém-inaugurada 
por falta de médicos. Nas Unidades de Pron-
to Atendimento (UPAs), o cenário não é di-
ferente: problemas como a falta de médicos 
e de remédios são enfrentados diariamente 
pela população que conta com o estado para 
se tratar. E o quadro ainda pode piorar: on-
tem, o Diário Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro trouxe a informação de rescisão de 
cinco contratos com a empresa Hospital 
Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), 
responsável por executar “ações e serviços 
de saúde” no Complexo Regional da Mãe de 
Mesquita (maternidade e clínica da Mulher), 
na Baixada Fluminense, além das UPAs da 
Tijuca, Copacabana, Jacarepaguá e Botafogo. 

“Não sabemos nem quem vai nos pagar. 
Nem se vamos receber. Pode ser que a UPA 
feche. Ainda não sabemos de nada”, diz uma 
técnica de enfermagem da UPA da Tijuca, 
surpreendida pela notícia da rescisão de con-
trato unilateral do governo do estado com a 
Organização Social (OS)  que administra a 
unidade. Ela foi uma das funcionárias res-
ponsáveis por orientar os pacientes que bus-
cavam por atendimento na manhã de ontem. 

Só os casos considerados extremamen-
te graves tiveram atendimento. A decisão 
provocou a revolta de muita gente: “É 
muito desrespeito. Sou hipertensa e estou 
com muita dor no corpo, principalmente 
nas articulações. Os médicos dizem que só 
estão atendendo os casos mais graves por 
causa da ética médica. Foram demitidos e 
não têm mais obrigação”, reclamou a auxi-
liar de serviços gerais Leonor de Aquino, de 
50 anos. “Agora vou tentar atendimento na 
UPA de Madureira. Mal consigo andar”. 

Dentro da unidade, a insatisfação era total: 
“Só tem um clínico-geral para atender todo 
mundo. Estão esperando as pessoas morre-
rem de febre aqui sentado”, esbravejou Sílvia 
Araújo, que acompanhava a irmã adolescente. 

Um funcionário da unidade que pediu 
para não ser identificado conta que desde 

que foi contratado, há cinco meses, recebe 
os salários com cerca de 20 dias de atraso. 

Antes do cancelamento dos contratos, 
algumas unidades, como as UPAs de Ja-
carepaguá e da Tijuca entraram em greve, 
com redução de atendiemntos. Entre as 
principais queixas dos funcionários, está o 
pagamento do 13º salário referente a 2016  
e ao do ano passado. 

Para o presidente do Conselho Regional de 
Medicina do Rio (Cremerj), Nelson Nahon, 
há falhas da Secretaria Estadual de Saúde 
(SES): “Há dois anos, o governo estadual re-
passava às OSs R$ 1,7 milhão por mês por 
cada UPA administrada. O valor caiu para R$ 
1,35 milhão e depois foi repactuado para R$ 
1,2 milhão. Mas, efetivamente, só repassaram 
R$ 1 milhão. Uma das consequências foi a re-
dução do corpo clínico”, destaca Nahon. “Os 

Fotos de Daniel Marques

Leonor de Aquino, de 50 anos, foi uma das pacientes que não conseguiram atendimento na UPA da Tijuca: médicos estão em greve há cerca de um mês  

MARIA LUISA DE MELO
malu@jb.com.br

UPAs pedem socorro
Governo rescinde contrato com OS que gerencia quatro unidades. Pacientes cobram atendimento 

profissionais estão sem condições de trabalho. 
Faltam remédios! Queremos que o estado ga-
ranta o funcionamento da unidade e repasse a 
dotação orçamentária atrasada”. 

Procurada, a SES informou que, mesmo 
diante da rescisão, “as unidades continua-
rão funcionando e que os funcionários se-
rão mantidos em seus cargos”. O governo 
alega que a decisão foi tomada após greves, 
denúncias de funcionários, falta de paga-
mento de funcionários após repasses da 
SES, recomendação da Defensoria Pública 
e parecer da Controladoria de OSs da Se-
cretaria. Também procurada, a OS HMTJ 
informou, por meio de um funcionário, 
que tomou ciência do cancelamento dos 
contratos pelo Diário Oficial e que o de-
partamento jurídico estaria  “tomando as 
providências cabíveis”. 
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Memorial em Copacabana

A Muralha da China e o Muro 
do Medo: tenebrosas transações

Se você dormiu tranquilo com a notícia de que o Brasil foi 
retirado da sobretaxa de aço, acorde. Trump, consumado corre-
tor de imóveis, quer fazer do Brasil um condomínio americano.

O decreto que temporariamente suspende as sobretaxas do 
aço e do alumínio é peça exemplar do novo realismo comer-
cial-militar dos Estados Unidos. Cada país mencionado no 
decreto merece pequena nota a justificar a isenção temporária. 
O Brasil, em tradução livre, assim é identificado:

“Os Estados Unidos da América mantêm importante relacio-
namento com o Brasil, incluindo nosso compromisso compar-
tilhado de apoiar um ao outro ao abordar questões de segurança 
nacional na América Latina; temos compromisso compartilha-
do de abordar a capacidade global excessiva na produção do 
alumínio; o investimento recíproco em nossas respectivas bases 
industriais e a forte integração econômica entre nossos países”.

O texto não privilegia a clareza - o que certamente é inten-
cional. Uma perfunctória análise evidencia a distorção da gra-
mática, da sintaxe e da literatura das negociações econômicas 
internacionais. As referências a aspectos de segurança são par-
ticularmente teratológicas. Os compromissos de segurança 
são regulados por instrumentos internacionais ou regionais, a 
começar pela Carta das Nações Unidas. Em nenhum deles há 

obrigação de “apoiar um ao outro ao abordar questões de se-
gurança nacional na América Latina”. Há exemplos históricos 
de dissonância, e cito apenas um: a Conferência de Punta del 
Leste, nos anos 60, quando a voz jurídica de San Tiago Dantas 
reafirmou o princípio maior do relacionamento entre Estados: 
a soberania. A referência à “integração econômica entre nossos 
países” é outra manifestação descabida. Os EUA sabem que se 
recusaram a negociar um acordo de livre comércio com o Mer-
cosul. Se insinuam acordo bilateral,̀ a la Trump, com o Brasil ou 
com o Mercosul, espero que o governo brasileiro o rejeite.

O decreto de Trump é mais chocante sobre a Argentina. 
O texto é igual ao do Brasil, com acréscimo de uma frase: “... 
apoiar um ao outro nas questões relacionadas com a segu-
rança nacional na América Latina, particularmente sobre a 
ameaça colocada pela instabilidade na Venezuela”.

Vejam o pandemônio em que a política de Trump joga seus 
aliados. Toda a argumentação inicial era de que a segurança dos 
EUA estava ameaçada pelas importações da China. Ainda que 
aceitássemos isso - na realidade, a siderurgia americana está obso-
leta - nada poderia fazer pensar que os americanos iriam propor 
uma identidade com a política estratégico-militar do Pentágono.

Os interesses de uma superpotência nuclear podem di-
vergir ou distanciar-se da estratégia de países, digamos, com 
menor “destino manifesto”. Por mais que o Brasil discorde da 
política da Venezuela, reagimos a qualquer ação militar ou pa-

ADHEMAR BAHADIAN*
ramilitar contra um país da região. Trata-se de um princípio 
pétreo da política externa brasileira. Eludir este mandato abre a 
caixa de Pandora, cujos desdobramentos são fáceis de perceber. 
A AL tem petróleo, mas não é o Oriente Médio.

Os EUA suspenderam taxações a países selecionados. Até 
maio, se não houver acordo bilateral, as sobretaxas e outras 
penalidades adicionais podem ser impostas ao Brasil.

Ao aceitarmos negociar com os EUA, fora do guarda-chuva 
da OMC, estamos expostos aos meteoritos despencados do de-
creto de Trump. Não será uma negociação e sim um bullying.

Vincular propostas de redução de tarifas a interesses de 
segurança dos EUA implode todo o sistema de pesos e con-
trapesos negociado desde o fim da Segunda Guerra Mundial. 
Seremos obrigados a, voluntariamente, restringir nossas ex-
portações para a China? Será que teremos que participar de 
uma invasão militar à Venezuela? São questões legítimas que 
devemos nos perguntar a nós mesmos. 

Os colonizados na alma - e os temos muitos, de todos os ma-
tizes e pedigrees -  talvez acreditem ser melhor satelitizar o Brasil. 
Não seríamos um novo Porto Rico, mas uma boca riquíssima.

Termino com a estrofe do poeta maior de minha geração: 
“Dormia a nossa pátria mãe tão distraída sem perceber que 
era subtraída em tenebrosas transações”. Obrigado, Chico.

* Ex-embaixador do Brasil na Itália

A melhor maneira de temer pelo futuro de uma cida-
de sitiada pela violência, como esta em que ainda nos é 
dado sobreviver, está no perceber que as crianças vão se 
tornando, com frequência assustadora, as vítimas prefe-
renciais. Triste constatar, porque sem elas vai se sepultan-
do igualmente a expectativa de um futuro melhor; é nelas 
que os melhores sonhos se justificam. Crianças e espe-
rança em túmulo comum, nesse jeito perigoso de viver, 
tornaram-se o alvo de temores que antes ignorávamos na 
cidade de muitas maravilhas: já não mais a tranquilidade 
dos parques, rebaixados a pontos de encontros suspeitos, 
onde cada árvore pode esconder o agente do mal, ou a 
morte súbita depois do futebol. Não mais a segurança 
das escolas, pois também ali não se escapa dos tiroteios, 
fecham-se as portas, não é mais possível ensinar. Se as 
crianças morrem, não é mais necessário aprender. Nem 
na janela ao colo do pai, porque o imprevisto, que a tudo 
pode, entra estilhaçando as vidraças.    

Bom seria encontrar a maneira de poupar, pelo menos, 
as crianças, para que seja razoável alimentar a esperança 
no futuro do Rio.

Não foi outra a reflexão que propôs, em Copacabana, o 
silencioso memorial das pequenas vítimas do voo inter-
minável das balas perdidas. Na praia, ao vento, as roupas 
que não poderão mais usar, transformadas em restos de 
muitas cores, como estranhas bandeiras de dor e ausên-

cia, mas também para advertir que não é mais possível 
tolerar. Estava ali o Rio condenado a ver sua mais bela 
paisagem transformada numa espécie de Pistoia infante, 
como se à morte na primeira idade nada mais fosse per-
mitido, além de um breve tempo para contemplar o mar.

Ficou na praia, sem dúvida, a mais grave imagem da 
Semana Santa no Rio de Janeiro, quando se transforma-
ram em mortalha aquelas roupas de pequenos assassina-
dos, tão cedo chamados à paixão e morte, condenados ao 
inverso da Páscoa: não a passagem para uma vida nova, 
mas a corrida precipitada para a morte. Pobres crianças. 
Deus teria de olhar isso, e abrir mão de novos cordeiros 
inocentes para sacrifícios inúteis.  

Pois bem. Quando a calamidade na segurança pública 
chega a esse ponto, e realmente chegou, nada mais justo 
que declarar esgotada a paciência. A violência completou 
sua obra sinistra. Não há o que esperar, porque o crime 
organizado vai confiscando ao carioca até o direito de ter 
amanhã, se a infância e a juventude batem em retirada, 
numa involuntária procissão de enterros. É preciso, como 
se tem dito, usar de todas as armas para que a cidade não 
saia da desesperança para cair no desespero.

Chegamos, então, ao ponto em que não é mais possível 
adiar reações até agora mantidas em reserva, por serem 
consideradas extremas. Mas, seja como for que as defi-
nam as autoridades, que sejam firmes, severas, removi-

dos temores quanto ao custo real do enfrentamento. E, 
tão rápido quanto possível, resultados.

Outro dado que vem em socorro ao apelo surdo que 
brota da garganta da população, quando as vítimas se al-
ternam entre crianças e adultos, como também policiais, 
é que o crime já evoluiu para nos tratar, não mais como 
pessoas; agora somos peças de estatística. Ser baleado na 
Rocinha, na Kennedy ou em qualquer rua do centro, é 
ser medido apenas com números. Dois ou três que mor-
reram ontem serviram apenas para comparações com 
os seis ou sete que tombaram na semana anterior. Cer-
tamente os desta terça-feira, meros serviçais das estatís-
ticas, amanhã haverão de revelar, com novos números, a 
quantos passos caminha a morte violenta do Rio.

A menos que se apressem caminhos capazes de inter-
romper essa escalada de sangue, chegará o dia, não tão 
distante, em que o cidadão estará condenado ao deserto 
de ruas sem pedestres, jardins sem crianças, escolas sem 
alunos, vida sem paz. E os carros, se se aventurarem, só 
em alta velocidade, para escapar das balas de surpresa, 
que ninguém sabe se vão surgir de lugares inesperados, 
pois muitas vezes, sem nenhum pudor, são vizinhas dos 
quartéis e das delegacias  de polícia.

No Rio, a violência subiu ao pódio. Como se fosse 
vencedora de uma triste e dolorosa olimpíada de sangue. 
Não dá mais.
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Espantalhos 
e fábulas

A aproximação das eleições presidenciais de 2018 está 
produzindo um acirramento do debate entre os economistas 
brasileiros a respeito da “correta” interpretação do desastre 
econômico ocorrido no Brasil no período 2014-2016. Para 
economistas liberais, como Samuel Pessoa e Marcos Lisboa, 
a razão do desastre foi a adoção de políticas populistas de 
expansão do gasto público, apoiadas por uma suposta “eco-
nomia de moto perpétuo” de matriz heterodoxa; segundo a 
qual todo o aumento do gasto público é autofinanciável pois 
produziria um aumento do nível de atividade econômica e 
de emprego de tal monta que o aumento da arrecadação de 
impostos dele decorrente seria mais do que suficiente para 
pagar pelo aumento de gastos. 

Para economistas heterodoxos 
como Nelson Barbosa, contudo, a 
argumentação de Pessoa e Lisboa é 
falaciosa, faz generalização indevi-
da a respeito da coesão do pensa-
mento heterodoxo e da eficácia da 
política fiscal. Com efeito, a “eco-
nomia do moto perpétuo” pode ser 
defendida por uma “minoria hete-
rodoxa”; mas não o é pela maioria 
dos heterodoxos no Brasil. Sendo 
assim, Pessoa e Lisboa teriam cons-
truído um espantalho para então 
atacá-lo. Além disso, argumenta 
Barbosa, os resultados da política fiscal dependem nas con-
dições iniciais da economia. Num contexto de capacidade 
ociosa e desemprego, como o que teria prevalecido no perí-
odo 2006-2010, uma política fiscal expansionista não só se 
justifica, como ainda é compatível com aceleração do cresci-
mento, redução da relação dívida pública/PIB e controle da 
inflação. Já no período 2012-2013, onde essas condições não 
estavam presentes, o resultado seria diferente.

Na minha avaliação, Barbosa está correto quanto à tese 
de que Pessoa e Lisboa criticam um espantalho. Eu não co-
nheço nenhum economista heterodoxo, brasileiro ou não - 
e eles também não citam nenhum exemplo concreto - que 
defenda a “economia do moto perpétuo”. O mais próximo 
que se assemelha a esse argumento é a tese defendida, por 
alguns heterodoxos, de que sendo a dívida pública denomi-
nada em moeda nacional não existe a possibilidade de “ca-
lote”, pois o Banco Central pode sempre monetizar parte ou 
a totalidade da dívida pública. Como o mercado financeiro 
tem perfeita consciência disso, então não haveria razão para 
não continuar financiando o Tesouro (e sendo altamente 
remunerado por isso, dado o valor totalmente anômalo da 
taxa Selic), mesmo que a dívida pública esteja em trajetória 
explosiva. Segundo essa argumentação, não existe, portanto, 
limite para a relação dívida pública/PIB; razão pela qual não 
devemos nos preocupar com o tamanho do déficit público. 

A hipótese de que não existe limite para a relação dívida 
pública/PIB quando a dívida é denominada em moeda na-
cional nunca foi testada empiricamente, de forma que não 
fazemos a menor ideia do que pode acontecer com o Brasil 
se a dívida pública continuar aumentando indefinidamente. 
Na falta de evidências favoráveis ou contrárias a uma hipó-
tese – e não, a Grécia não é evidência contrária, pois a sua 
dívida está denominada numa moeda que ela não emite, ou 
seja, o Euro – a prudência e a ética profissional aconselham 
a considerá-la apenas como uma curiosidade teórica, sem 
utilizá-la para fundamentar preposições de política econô-
mica. 

Mas se Pessoa e Lisboa atacam 
um espantalho, Barbosa constrói 
uma fábula. Ele argumenta que foi a 
política fiscal expansionista, adotada 
num contexto em que as condições 
iniciais eram corretas, que permitiu 
a aceleração do crescimento com 
estabilidade da taxa de inflação e 
redução da dívida/PIB no período 
2006-2010. Como apontado por um 
estudo recente da Instituição Fiscal 
Independente, a economia brasileira 
operou entre o final de 2003 e julho 
de 2008 com um nível de produção 
acima do potencial; de forma que 

uma “inflexão da política econômica” na direção de uma ex-
pansão fiscal não era a política correta a ser adotada nesse pe-
ríodo. A ociosidade na utilização da capacidade de produção 
aparece, como decorrência da crise financeira internacional, 
entre o último trimestre de 2008 e o segundo trimestre de 2009. 
A expansão fiscal realizada nesse período foi, contudo, conse-
quência da irracionalidade na condução da política monetária 
por parte do Banco Central, na época presidido por Henrique 
Meirelles, o qual aumentou a meta da taxa Selic a poucos dias 
antes da eclosão da crise financeira internacional, e a manteve 
em 13,75% a.a. até janeiro de 2009! 

O imobilismo do BCB pavimentou o caminho para 
aqueles que, dentro do governo Lula, desejavam uma forte 
e irrestrita expansão fiscal. A combinação de política fiscal 
frouxa e política monetária apertada impediu uma queda 
mais forte da Selic em 2009; fator decisivo na reversão do 
ajuste cambial feito no final de 2008. Dessa forma, a taxa 
de câmbio continuou sua tendência de apreciação, o que 
terminaria por induzir uma forte substituição de produção 
doméstica por importações a partir do final de 2010. Nesse 
contexto, a expansão fiscal feita no período 2012-2013 aca-
bou por vazar quase que inteiramente para o exterior, tendo 
efeitos pífios sobre o crescimento econômico.

*Professor do Dep. de Economia da Universidade de Brasília
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As eleições 
legislativas e 
seus mistérios

Ainda sob o impacto do assassinato da verea-
dora Marielle Franco (PSOL), muitas perguntas 
emergiram na mente de pessoas comuns e tam-
bém de formadoras de opinião. Como a quinta 
vereadora mais votada do Rio de Janeiro pouco 
aparecia na imprensa? Como a trajetória política 
dela só foi revelada depois? Como até militantes 
do campo democrático e progressista não a co-
nheciam? Essas e outras perguntas favoreceram 
que setores conservadores atingissem a memória 
de Marielle com as chamadas fake news.

Na verdade as eleições legislativas não são re-
conhecidas como de grande relevância para os 
eleitores, o que faz com que os meios de comu-
nicação não deem a devida atenção, nas eleições, 
às candidaturas. Tanto candidatos com inúmeros 
mandatos ou aqueles que pleiteiam pela primei-
ra vez sofrem com a tendência à priorização das 
eleições majoritárias para o Executivo (federal, 
estadual e municipal). 

Vivemos uma situação em que o deputado 
federal Jair Bolsonaro (ainda segundo lugar nas 
pesquisas presidenciais), que é um parlamentar 
que atua no legislativo desde as eleições de ve-
reador em 1988, tenha destaque mais pelo seu 
discurso da polarização política do que pelo 
balanço de sua atuação enquanto parlamentar. 
Assim, passar pelo legislativo torna-se cada vez 
mais irrelevante no debate político eleitoral e, 
consequentemente, a política se apequena numa 
celebração do ódio, uma vez que os programas 
não são mais construídos na campanha eleitoral 
em diálogo com o eleitor.

Há “politicólogos” e outros especialistas 
que alimentam a ideia de que o eleitor está 
afastado do legislativo porque o sistema elei-
toral é proporcional, ao contrário de distrital. 
Defendem o voto distrital como solução para 
essa cultura política do brasileiro de priori-
zar a centralização política. A centralização 
político-administra-
tiva é uma herança 
de nossa cultura po-
lítica dos tempos do 
Visconde de Uruguai 
(vide o livro “Vis-
conde do Uruguai – 
Coleção Formadores 
do Brasil”, organiza-
do pelo historiador 
José Murilo de Car-
valho). Portanto, as 
mudanças reais para 
o legislativo devem 
passar pelo aprimo-
ramento do sistema 
eleitoral proporcio-
nal, o qual constru-
ímos desde a Carta 
Constitucional de 
1988, com a melhor 
transparência das 
normas eleitorais.

As campanhas publicitárias do Tribunal Su-
perior Eleitoral não explicam que nosso voto no 
candidato de um partido pode eleger outro candi-
dato a quem até poderíamos ter fortes restrições. 
Convocam o eleitor a participar do voto obriga-
tório sem lhe oferecer maiores esclarecimentos 
sobre o que faz um senador, um deputado federal, 
um deputado estadual e um vereador. Muito da 
política assistencialista é naturalizada pelo eleitor 
por falta de informação. O assistencialismo coloca 
a disputa eleitoral com menos debate político e faz 
a competição ser feita em desvantagem, uma vez 
que se trata de uma prática de aliados das forças 
políticas sempre governistas.

As eleições legislativas precisam sair dessa 
“zona cinzenta” do mistério para os eleitores. Os 
formadores de opinião precisam usar desse mo-
mento pré-eleitoral para falar mais sobre a atu-
ação dos parlamentares e tentar projetar novos 
nomes que signifiquem verdadeiras renovações 
políticas. Provavelmente, a melhoria na compe-
titividade nas eleições legislativas permitiria o 
surgimento de novos quadros políticos nascidos 
nas periferias das grandes cidades.

* Mestre em Sociologia; professor de História 
(Secretaria Municipal de Educação - RJ)

Muito da 
política 
assistencialista 
é naturalizada  
por falta de 
informação"

A combinação de política 
fiscal frouxa e política 
monetária apertada impediu 
uma queda mais forte da Selic

País de contrastes, onde o rico margeia o pobre, 
onde a maldade cerceia a bondade, onde a fé ombreia 
com a descrença, onde o preto quer 
ser branco, e o branco finge que não 
é racista, onde a Justiça está plena 
de corruptos, onde os políticos dis-
putam o poder usando a própria 
corrupção... 

Não foi à toa que Francelino Pe-
reira, o biônico governador das Mi-
nas Gerais, ficou famoso com a frase 
“Que país é esse?”, pergunta essa que 
hoje nos agride por tudo que vemos, 
por tudo que pensamos e, especial-
mente, por tudo que não sentimos!

Não tenho qualquer dúvida de 
que as eleições de 2018 poderão 
ser o divisor de águas entre o que 
é certo e o que é errado! Entre a 
honestidade e a corrupção! Entre a 
safadeza instituída e a sensação de 
patriotismo, de consciência de dever e atitudes corajo-
sas e dignas de um estadismo, que já houve, na demo-

cracia  com JK - e até na tirania com o gigante Gegê!
0 que nos resta fazer? Simplesmente separar o joio do 

trigo, seja da direita - é preciso citar nomes? -; seja dos 
muristas, aquele tradicional partido; seja da esquerda, 
que Joaquim Barbosa e Sérgio Moro já nominaram, 

julgaram e prenderam - vários! 
E tem mais: Copa do Mundo já 

não é desculpa demagógica e cria-
dora de retóricas de que a verda-
deira pátria verde-amarela depen-
de da superada e ridícula pátria de 
chuteiras. Patriotismo está na ca-
beça, no coração  e não nos pés - e 
no amor desprendido e consciente 
entre cidadãos que habitam e de-
pendem do mesmo espaço nessa 
conturbada e dividida esfera rota-
tória que apelidamos de globo ter-
restre! 

Até 3 de outubro de 2018, caros e 
esclarecidos cidadãos, meus compa-
triotas, saberemos continuar o que já 
foi iniciado recentemente por alguns 
mais incisivos do que nós.

* Médico e escritor

A esquizofrenia social nas 
eleições brasileiras de 2018

Copa do Mundo 
já não é desculpa 
demagógica de que a 
pátria verde-amarela 
depende da superada 
e ridícula pátria de 
chuteiras”
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Mensagens dos leitores

CANDIDATOS ÉTICOS
O troca-troca partidário 
de políticos, cujo pra-
zo final está prestes a se 
encerrar, é emblemático. 
Estes profissionais perce-
bem que as eleições deste 
ano poderão sofrer uma 
profunda mudança de 
rumos, e que os eleitores, 
agora mais conscientes 
da postura que ditos 
representantes tiveram no 
poder, tendem a escolher 
candidatos éticos. Esta é 
a atitude esperada para o 
próximo pleito.
Porém, no turbilhão atual, 
onde a velocidade das tec-
nologias de informações 
deixam nossas mentes 
confusas, com robôs 
produzindo “fake news”, é 
mais adequado confiar na 
mídia tradicional impres-
sa, a exemplo do “Jornal 
do Brasil”, evitando as ar-
madilhas em que muitos 
internautas estão sendo 
vítimas.
José de Anchieta Nobre de 
Almeida
Rio de Janeiro

ACOMPANHOU DE PERTO
Fui leitor assíduo e grande 
admirador do antigo 
“Jornal do Brasil”. Encer-
rei a minha assinatura nos 
últimos anos da década 
de 90. Lembro que o JB 
contestava, com respeito à 

história, o movimento de 
64. Este fato da nossa his-
tória, acompanhei de per-
to.  Naqueles anos, Cuba 
era um sucesso e a guerra 
fria era real. Logicamente 
os americanos torciam 
para que não aparecessem 
novas repúblicas comu-
nistas. Espero que neste 
retorno à bancas, o JB 
mantenha a sua indepen-
dência, que é uma marca 

na história. 
Ruy Mozzato  
Rio de Janeiro

ENTREVISTA
Li no JB (31/3) a entrevista 
com a vereadora de Niterói, 
Talíria Petrone, que está 
cotada para ser vice na 
chapa de Tarcísio Motta, do 
PSOL. Se ela ganhar tudo 
bem, se perder, tudo bem 
também, porque volta a 
ser vereadora. Gostaria de 
dizer que o papel de um 
vereador é trabalhar pela 
população do seu muni-
cípio, no caso, Niterói. E a 
nossa cidade está entregue 
ao abandono.
Roberto Caruso
Niterói-Rio de Janeiro

PRECONCEITOS NA INTERNET
A vereadora Talíria Petro-
ne disse em entrevista ao 
JB (31/3) que a internet, 
que deveria servir para 

democratizar as informa-
ções, está servindo para a 
extrema-direita disseminar 
as suas ideias recheadas 
de preconceitos contra os 
negros, as mulheres e as 
minorias. Pode ser que a 
vereadora tenha razão, mas, 
neste caso, a internet não é 
a culpada. Por que as outras 
vertentes políticas não 
ocupam este espaço? As 
próximas eleições vão ser 
um teste de vida ou morte 
política para os candidatos. 
Já se fala até em robôs dis-
seminando notícias falsas.
João Cardoso Ramalho
Rio de Janeiro

TURMA
Três amigos de Michel 
Temer foram encarce-
rados e logo soltos. O 
presidente deveria saber, 
pelos cabelos brancos, que 
a verdadeira amizade só 
existe com reciprocidade. 
Só cai no conto do vigário 
quem quer ser mais esper-
to que o vigário. Por isso, 
esta turminha nociva tem 
durado tanto. 
Teresa Abreu de Almeida 
Rio de Janeiro

TRÂNSITO DIFÍCIL
A CET-Rio é a responsá-
vel pelo verdadeiro caos a 
que estamos submetidos 
diariamente no trânsito. 
Pior ainda, para os que 

precisam deslocar-se da 
Barra para o Centro da 
cidade. Por que as auto-
ridades, com o intuito 
de melhorar a fluidez do 
trânsito, não deixam os 
sinais das 22 horas às seis 
da manhã, piscando de 
forma intermitente? A 
prefeitura devia cumprir a 
lei e instalar temporizado-
res de sinais para acabar 
com a pegadinha dos si-
nais amarelos da CET-Rio. 
Na subida da Av. Nie-
meyer tem um afuni-
lamento que ninguém 
consegue resolver. No 
Rio, não existe planeja-
mento estratégico nem 
política de transportes 
consistente. São apenas 
soluções simplistas e 
improvisadas que não 
resolvem. 
Fernando Thadeu
Rio de Janeiro 

AEROPORTO DE VITÓRIA
Os voos no aeroporto de 
Vitória, mesmo após a 
inauguração, continuam 
usando a pista velha. Esta 
é uma prática de longa 
data na política. É inau-
guração de fachada, como 
diz o ditado, para inglês 
ver. Se falta um aparelho 
e a pista não pode ser 
usada, como informaram, 
então não está pronta. 
Mas, para um país que 

lança pedra fundamental 
e não constrói nada, faz 
ponte que liga o nada a 
lugar nenhum, tudo é 
possível.
Panayotis Poulis 
Rio de Janeiro

CAMPEONATO CARIOCA
 O Campeonato Carioca 
foi um fracasso de público, 
mas foi, com certeza, um 
sucesso técnico. Várias 
equipes de menor investi-
mento apresentaram boas 
equipes. Os clássicos foram 
muito bons. Talvez o Re-
nato Maurício Prado, que 
criticou os times do Rio e 
desdenhou do campeona-
to, tenha ficado chateado 
porque “o mais querido” 
perdeu a chance de levantar 
a taça do campeonato que 
consegue ganhar por conta 
da sua imensa torcida. 
Pedro Simonard

DESAFINADO
O músico João Gilberto 
está no centro das aten-
ções, mas, desta vez, por 
conta do seu estado de 
saúde e das desavenças 
familiares. A filha do 
cantor, Bebel Gilberto, 
que também é cantora, 
entrou com um pedido 
de interdição judicial do 
pai. Ela alega que João 
Gilberto está com a saúde 
debilitada, mentalmente 

confuso, e sem condições 
de sobrevivência, devido 
à má gestão da sua atual 
mulher. As pessoas que 
amam a música de boa 
qualidade, acompanham 
com tristeza este epílogo 
do artista, que foi um dos 
criadores da bossa nova-
Sônia Amado 
Rio de Janeiro

JB NAS BANCAS
Que bom ver o JB nas 
bancas! Desde que o 
jornal voltou a circular 
se tornou a minha leitura 
preferida. Neste momen-
to de manifestações de 
intolerância política, o JB 
tem um papel a cumprir 
a favor da democracia. 
Érica Albuquerque
Rio de Janeiro

■

JB NO FACEBOOK
Se o mal não regride, se 
não for combatido à altura, 
como pode a Segurança 
Pública combater o crime 
se políticos no governo do 
Estado desviaram recursos 
e instalaram a corrupção, 
sem recuperação do inves-
timento necessário à segu-
rança? O que se vai esperar 
do futuro? Ainda mais se a 
educação não ensina o que 
é caráter ao cidadão.
Sérgio Pereira

As cartas, contendo telefone e endereço do autor devem ser dirigidas à redação do JORNAL DO BRASIL, rua Avenida Rio Branco, 53, 2108 - CEP: 20090-004 ou pelo e-mail: cartas@jb.com.br

O Instituto de Segurança Pública (ISP) 
divulgou, ontem, estatísticas da violência 
referentes ao mês de fevereiro, começou a 
intervenção no Rio. Os dados mais expres-
sivos revelam que a política do confronto 
matou ainda mais gente com a interven-
ção: o número de ocorrências de morte 
decorrente de oposição à intervenção po-
licial — ou autos de resistência —  aumen-
tou 17,6% em comparação ao mesmo mês 
em 2017. Em números absolutos, houve 
100 novos casos, em comparação aos 85 
de fevereiro do ano passado. A Baixada 
Fluminense foi a região que mais registrou 
autos de resistência: 42 anotações. 

A capital, no entanto, foi a única região 
onde foi constatada uma queda: de 44 em 
fevereiro de 2017 para 27 neste ano. So-
mando-se os números de janeiro e feverei-
ro, houve um aumento em todo o estado: 
254 autos de resistência contra 183. 

30% dos cariocas sob fogo cruzado
Um em cada três cariocas ficou sob fogo 

cruzado no último ano, segundo um le-
vantamento encomendado ao instituto de 
pesquisas Datafolha, a pedido do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), 
com o objetivo de monitorar a Intervenção 
Federal na Segurança Pública na cidade do 
Rio de Janeiro. De acordo com o estudo, a 
maioria dos moradores que sofreram a ex-
periência é negra (32%) e vive em favelas 
(37%), o que ratifica a tese de que a parcela 
da população mais vulnerável e pobre está 
mais exposta ao risco de morrer. A pesqui-
sa indica também que 8% dos entrevista-
dos foram vítimas ou tiveram um familiar 
ferido por bala perdida no período. Foram 
feitas 1.012 entrevistas presenciais por 
amostragem estratificada por sexo e idade, 
com cariocas com 16 anos ou mais.

O Datafolha constatou que a média 
carioca de ocorrência de crimes contra o 
patrimônio e contra a vida não é maior 
do que em outras cidades do país, mas os 
tiroteios e confrontos envolvendo facções, 
milícias e polícias, sim: “A incidência de 
violência policial experimentada pelos ci-
dadãos no Rio de Janeiro parece ser mais 
do dobro da nacional, o que reforça a ideia 
da crise de legitimidade das polícias flu-
minenses e as reclamações sobre abusos 
cometidos por elas”, afirma Ignacio Cano, 
pesquisador do LAV-UERJ em texto assi-
nado para o relatório do levantamento.

Não é à toa que a pesquisa relata que  

92% dos cariocas temem ser vítima ou ter 
um parente vítima de bala perdida, ser fe-
rido ou morto em um assalto ou presen-
ciar um tiroteio; e 87% têm medo de mor-
rer assassinado: “A população no Rio vive 
o medo de uma violência difusa que não é 
necessariamente direcionada de forma in-
dividualizada. Os tiroteios estão cada vez 
mais presentes no cotidiano da cidade ”, 
analisa  Samira Bueno, diretora-executiva 
do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 
O relatório afirm ainda que, embora 76% 
dos moradores do Rio apoiem a interven-
ção federal, 69% acreditam que ela  não fez 
diferença alguma na segurança.

21.03.18/Tomaz Silva

Operação do Exército na Av. Brasil: 69% dos cariocas dizem que nada mudou com intervenção

Intervenção para pior
Número de mortes em confrontos cresceu em relação a fevereiro de 2017 

Subtenente 
é o 31º PM  

morto no ano
O subtenente da Polícia Militar Mar-

cílio de Melo Ferreira, de 54 anos, foi 
morto no início da manhã de ontem, 
durante um assalto a um posto de gaso-
lina na Estrada Intendente Magalhães, 
em Campinho, na Zona Norte. De 
acordo com a assessoria da PM, Ferrei-
ra abastecia o veículo quando bandidos 
assaltavam um estabelecimento comer-
cial próximo. Eles teriam percebido que 
o militar estava armado e o atacaram.

Segundo a nota da PM, o policial e 
os criminosos chegaram a travar uma 
briga corporal, mas estes conseguiram 
retirar a arma do agente e atirar con-
tra ele. O subtenente foi levado para o 
Hospital Carlos Chagas, mas não resis-
tiu aos ferimentos. 

Policiais do 9º Batalhão de Polícia 
Militar (Rocha Miranda) perceberam 
a ação e prenderam três supostos en-
volvidos. Ferreira estava lotado no 16° 
BPM (Olaria), era casado e deixa seis 
filhos. Ele estava na Corporação desde 
1987. O subtenente é o 31º policial a 
ser assassinado no Estado do Rio neste 
ano. (Estadão Conteúdo)

Reprodução/Facebook

Ferreira tinha 30 anos de corporação
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 Vendas de Páscoa crescem 3,2% 

O Banco Central está traba-
lhando para reduzir o custo do 
crédito no país, afirmou ontem 
Ilan Goldfajn, presidente do BC. 
Ele destacou que a taxa básica 
de juros do país, a Selic, está no 
patamar mais baixo em 6,5%, en-
quanto a taxa de juros média da 
economia está em torno de 21,7% 
ao ano, segundo o Indicador de 
Custo de Crédito (ICC) de feve-
reiro.  A intenção do BC é de que 
o custo do crédito desça a níveis 
comparáveis internacionalmente. 

“Temos preocupação que o 
custo de crédito convirja no Bra-
sil para nível mais parecido com 
o resto do mundo”, afirmou ele, 
durante o seminário A retomada 
do crescimento, promovido pelo 
Centro de Economia Mundial da 
Fundação Getulio Vargas, no Rio. 
“Se conseguirmos atacar todos os 
custos, as taxas de juros vão cair”, 
completou.  Ele argumentou que 
um dos instrumentos que vão 
ajudar a redução desses custos é 
aumentar a competição bancária, 
e, para isso, o governo pretende 
“empoderar bancos pequenos e 
médios”. 

Famílias
Goldfajn lembrou que as fa-

mílias pagam mais pelo crédito 
bancário do que as empresas, com 
taxas de 27,3% ao ano e 15,5% ao 
ano, respectivamente. “As conces-
sões de crédito estão começando a 
subir”, garantiu Goldfajn. “Um fe-
nômeno muito importante do ano 
passado que é o mercado de capi-
tais teve papel de substituir a fonte 
de financiamento das empresas”, 
citou o executivo, lembrando que 
as emissões de debêntures e notas 
promissórias cresceram 90%, em-
bora tenham sido ajudadas pela 
base de comparação fraca do pe-
ríodo de recessão.

Goldfajn enumerou outras me-
didas que o Banco Central con-
duziu no sentido de avançar na 
agenda da autoridade monetária, 

Empoderar banco pequeno

como a aprovação da Taxa de 
Longo Prazo (TLP) para os em-
préstimos concedidos pelo BN-
DES e a mudança no rotativo do 
cartão de crédito, que resultou em 
taxa mais baixa ao consumidor. 
“Muitos dos avanços que ocorre-
ram foram avanços de décadas.”

Autonomia
Ilan Goldfajn avaliou ser viá-

vel a aprovação, no Congresso, de 
proposta que prevê autonomia do 
BC antes da “turbulência do perí-
odo eleitoral”, ainda no primeiro 
semestre. “O Banco Central é o 
único [órgão] que regula um setor 
e não tem um mandato fixo que 
outras agências têm. Certamente 

Depois da forte concentração, BC promete dar força aos bancos de menor porte

é o único banco central do mun-
do que não tem autonomia por 
lei. Entre os outros 60 maiores 
bancos do mundo, somos o único 
diferente. Chegou o momento de 
a gente mudar isso”, acrescentou.

A reforma é defendida pelo go-
verno e propõe mandato fixo para 
o presidente e diretores do BC, 
que seria não coincidente com o 
do presidente da República. “Ou-
tras reformas, principalmente as 
reformas fiscais, mexem com in-
teresse e com o bolso das pessoas. 
E a autonomia do Banco Central é 
uma reforma que, se tiver clareza, 
reduz o prêmio de risco sem gas-
tar um centavo”, completou. (com 
Estadão Conteúdo)

Wilson Dias/Agência Brasil

Ilan acredita que a autonomia do Banco Central pode ser aprovada neste semestre

Temer agradece pela 
ordem em contas públicas

BRASÍLIA - Trêmulo e fazendo 
um discurso de improviso, o 
presidente Michel Temer co-
meteu uma gafe logo no início 
da cerimônia de posse dos mi-
nistros dos Transportes, Valter 
Casimiro, e da Saúde, Gilberto 
Occhi, ontem pela amanhã, no 
Palácio do Planalto. Ao iniciar 
sua fala, Temer saudou “o pre-
sidente do Supremo” dirigin-
do-se a Eunício Oliveira, presi-
dente do Senado. Após a gafe, 
houve um constrangimento no 
palco e na plateia e Temer ten-
tou minimizar dizendo que se 
confundiu porque tudo no país 
“começa no Legislativo”, por 
isso Eunício poderia ser o “pre-
sidente do Supremo”, afirmou, 
arrancando risos e aplausos 
dos presentes. 

Na posse, o presidente agra-
deceu aos ministros Ricardo 
Barros e Mauricio Quintella, 
que deixaram as pastas de Saú-
de e Transportes, respectiva-
mente, para poderem se candi-
datar nas eleições de outubro. 
Segundo o presidente, os dois 
fizeram “gestões extraordiná-
rias”. Temer  saudou os novos 
ministros e disse que Occhi 
“fez muito na Caixa e fará ain-
da mais na Saúde”. O presiden-
te destacou que o ex- presiden-
te da Caixa foi “fundamental” 
para que o governo conseguisse 
liberar o FGTS das contas ina-
tivas, que injetou R$ 44 bilhões 
na economia. 

Na cerimônia, Temer tam-
bém assinou a posse do subs-
tituto de Occhi no banco 
estatal: Nelson Antônio de 
Souza. “Nelson de Souza dará 
seguimento a extraordinárias 

realizações na Caixa”, disse o 
presidente que, rapidamente, 
contou que com o dinheiro da 
caderneta da Caixa ele conse-
guiu abrir o seu primeiro es-
critório de advocacia. Temer 
falou ainda da função social do 
banco e citou a importância da 
CEF para programas como o 
Minha Casa, Minha Vida, cria-
do na gestão do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. 

Ao citar a boa gestão dos mi-
nistros, o presidente disse que 
eles ajudaram a colocar “ordem 
nas contas públicas” e aprovei-
tou para afagar o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
que “provou que a responsa-
bilidade fiscal é decisiva para 
responsabilidade social.” Te-
mer falou ainda que, quando 
assumiu o governo em um mo-
mento de “grave crise”, havia 
muitas obras paralisadas e que 
sua equipe conseguiu destra-
var. “Não nos deixamos abater. 
Colocamos ordem na casa em 
todas as áreas”, afirmou o pre-
sidente.  (com Estadão Conte-

CEF priorizará a casa
afirma novo presidente 

BRASÍLIA - O novo presidente 
da Caixa Econômica Federal, 
Nelson Antônio de Souza, disse 
ontem, que existe um grande es-
paço para a expansão do crédi-
to habitacional, já que a carteira 
total não chega ao equivalente a 
10% do Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro. Ele informou 
que a instituição tem este ano R$ 
82 bilhões para financiar imó-
veis, o mesmo montante do ano 
passado. Mas, já em 2017, a con-
cessão de crédito precisou ser 
suplementada e chegou a R$ 86 
bilhões.

“O crédito habitacional é o 
grande gerador de emprego e ren-
da”, disse ele, ao destacar ser essa 
a prioridade da Caixa. “Tenho 
o dever de dar continuidade ao 
trabalho de Gilberto Occhi e sa-
ber que a economia, para ter um 
desenvolvimento contínuo, tem 
de gerar emprego e renda.” Ele 
disse ainda que o plano é seguir 
com a atuação nos programas 
de governo e expandir o crédito 
“de maneira responsável”. Souza 
tomou posse ontem de manhã, 
em substituição a Gilberto Occhi, 

que assumiu a pasta da Saúde. 
Até então, era vice-presidente de 
Habitação da CEF.

As vendas de materiais de 
construção no varejo em março 
cresceram 10% em relação a fe-
vereiro e subiram 2% em com-
paração com o mesmo mês de 
2017, divulgou ontem, em São 
paulo, a Associação Nacional 
dos Comerciantes de Material 
de Construção (Anamaco) . “Fe-
vereiro foi um mês bem abaixo 
do que esperávamos, mas março 
voltou ao patamar de crescimen-
to que prevíamos”, afirmou o 
presidente da associação, Clau-
dio Conz. “O aumento do núme-
ro de empregos e a redução dos 
juros devem dar ainda mais fô-
lego ao setor e acreditamos que 
fecharemos 2018 com 8,5% de 
crescimento”, estimou.

O presidente da Anamaco es-
pera ainda que as vendas tam-
bém sejam beneficiadas pelo 
avanço no programa do governo 
chamado “Cartão Reforma”, que 
subsidia a compra de materiais 
de construção às famílias de bai-
xa renda. (Estadão Conteúdo)

São Paulo - As vendas do co-
mércio para a Páscoa cresceram 
3,2% em 2018 ante igual perí-
odo do ano anterior, segun-
do levantamento da Boa Vista 
SCPC, sem descontar o efeito 
inflacionária. Este é o segundo 
ano consecutivo de avanço. Em 
2017 as vendas do período cres-
ceram 2,2%, após a forte retra-
ção de 5,8% em 2016. Segundo 
análise da Boa Vista SCPC, a 
Páscoa é considerada a primei-
ra data comemorativa do ano e 
o movimento refletiu a recupe-
ração em andamento no comér-
cio varejista desde 2017.

“Com a perspectiva de me-
lhoria do cenário econômico, 
com redução na inflação e nos 
juros, e recuperação do merca-
do de trabalho, o comércio deve 
continuar em tendência de alta”, 
observa a instituição em nota. 
Na pesquisa foi considerado o 
período de 26 de março a 1º de 
abril de 2018, comparadas às 
consultas realizadas entre 10 a 
16 de abril de 2017.

Supermercados
Os supermercados brasilei-

ros registraram crescimento de 

0,22% nas vendas em fevereiro, 
em termos reais (descontada a 
inflação pelo IPCA), na com-
paração com o mesmo mês de 
2017, segundo a Associação 
Brasileira de Supermercados 
(Abras). No primeiro bimestre 
do ano, as vendas reais cres-
ceram 1,57% na comparação 
com os dois primeiros meses 
de 2017. No bimestre, o resul-
tado nominal é crescimento de 
4,98%.

A Abras destaca que, em fe-
vereiro, o setor de supermer-
cados foi surpreendido porque 

os preços de alimentos caíram, 
quando era esperada uma re-
cuperação de preços após a de-
flação registrada em 2017. O 
IPCA Alimentos recuou 0,33% 
em fevereiro. A queda de pre-
ços de alimentos afeta o fatu-
ramento do varejo porque não 
há aumento no volume vendido 
que compense as perdas com a 
queda de preço. E a estrutura de 
custos do varejo não encolheu 
na mesma razão da queda na 
receita.

O presidente da Abras, João 
Sanzovo Neto reiterou a ex-
pectativa de alta gradual nos 
preços de alimentos em 2018. 
Os preços de produtos em su-
permercados brasileiros caíram 
1,82% em fevereiro na com-
paração com janeiro, de acor-
do com a Abrasmercado, cesta 
composta por 35 produtos de 
largo consumo pesquisada pela 
GfK e analisada pelo Departa-
mento de Economia e Pesquisa 
da Abras. O preço total da cesta 
chegou a R$ 442,88 em feverei-
ro, ante R$ 451,10 em janeiro. 
Na comparação com fevereiro 
de 2017, houve queda de 6,27%. 
(com Estadão Conteúdo) 

Temer agradeceu a Meirelles

Queda do preço dos 
alimentos afetou o 
faturamento dos 
supermercados 
em  2017 e 2018

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasi
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A desigualdade de renda e a discri-
minação racial avançam entre gera-
ções.      

Matéria publicada no jornal “The 
New York Times”, de 19 de março úl-
timo, reproduzida no site brasileiro 
www.nexojornal.com.br, traz uma im-
portante pesquisa sobre os fatores de-
terminantes para a compreensão do 
problema e a forma de lidar com as 
consequências da presença da discri-
minação racial contra jovens negros 
homens e mulheres, nos Estados Uni-
dos, e os efeitos da adoção de políticas 
de combate a tais práticas, bem como 
sobre a renda e a mobilidade social en-

tre gerações por faixa de renda.  
Por ser bem documentada e apre-

sentar indicadores consistentes sobre o 
tema, o resumo de suas principais ob-
servações podem ser úteis ao leitor, em 
especial àqueles que são vítimas ainda 
hoje de semelhante aberração em nos-
so país. 

O “Jornal do Brasil”, com frequên-
cia, tem dado espaço para a divulgação 
de artigos sobre o tema em sua pági-
na de opinião localizada no primeiro 
caderno. Artigos de diferentes autores  
trazem a observação e o resultado de 
pesquisas  que apontaram os efeitos da  
crise recente da economia, assim como 

os impactos sobre a população desem-
pregada, nos quais  foi identificada a 
presença de uma distribuição de ônus 
diferenciado: o desemprego penalizou 
de forma mais pesada os jovens, menos 
qualificados, em especial os negros, e, 
entre estes, as mulheres foram as que 
apresentaram situações de maior vul-
nerabilidade (perdas), mesmo quanto 
aquelas que dispunham do mesmo ní-
vel de escolaridade e qualificação que 
os homens negros, o que demonstra 
que a questão envolvendo a discrimi-
nação racial apresenta uma dimensão 
em dobro, onde o gênero serve como 
fator de dupla significância.    

No Brasil, a questão racial mantém-
-se ignorada por mais de um século e, 
mesmo que colocado em fóruns de de-
bate. O tema efetivamente não avança. 
A adoção do sistema de cotas nas uni-
versidades públicas, sem dúvida, é um 
avanço. No entanto, significa apenas 
uma pedra a ser colocada na pavimen-
tação e construção da estrada do com-
bate aos efeitos da realidade secular de 
desigualdades perpetuadas contra os 
negros e seus descendentes. 

Todavia, é apenas um começo tími-
do e precário como podemos observar 
na análise da pesquisa apresentada 
pelo NYT.  

Racismo:  Exclusão herdada (de pai para fi lho)

O outro lado da moedaRenê Garcia Jr. rene.garciajr@jb.com.br rene.garciajr@jb.com.br 

“Uma pesquisa liderada por pesqui-
sadores de Stanford, Harvard e Census 
Bureau, revelando que a desigualdade 
de renda entre negros e brancos é expli-
cada em grande parte pelo que acontece 
com os jovens, com efeito sobre homens 
que eles se tornam. 

Embora as meninas negras e as mu-
lheres enfrentem profundas desigual-
dades em muitas medidas, as meninas 
negras e brancas de famílias com rendi-
mentos comparáveis alcançam rendas 
individuais semelhantes às dos adultos.

Rapazes negros criados nos Estados 
Unidos, mesmo nas famílias mais ricas e 
vivendo em alguns dos bairros mais ricos, 

ainda ganham menos na idade adulta do 
que os brancos com antecedentes seme-
lhantes, de acordo com um novo estudo 
abrangente que traçou a vida de milhões 
de pessoas. Garotos   brancos que cres-
cem ricos provavelmente permanecerão 
assim. Os meninos negros criados no 
topo, no entanto, são mais propensos a se 
tornarem pobres do que permanecerem 
ricos em seus próprios lares adultos.

O estudo foi baseado em rendimen-
tos não identificáveis (anônimos), com 
dados demográficos para praticamente 
todos os americanos que hoje estão na 
faixa dos trinta e poucos anos, e con-
testa várias outras hipóteses sobre de-

sigualdade de renda.
As lacunas persistiram mesmo quan-

do meninos negros e brancos cresce-
ram em famílias com a mesma renda, 
estruturas familiares similares, níveis 
de educação semelhantes e até níveis 
semelhantes de riqueza acumulada.

Se a desigualdade não é explicada por 
traços individuais ou domésticos, pre-
valece muito do que provavelmente está 
fora do lar - nos bairros vizinhos, na 
economia e numa sociedade que vê os 
meninos negros de maneira diferente 
dos meninos brancos e até mesmo das 
meninas negras.

Os autores, incluindo o economista de 

Stanford Raj Chetty e dois pesquisadores 
do Census (Instituição responsável pela 
coleta de estatísticas públicas nos Esta-
dos Unidos), Maggie R. Jones e Sonya R. 
Porter, tentaram identificar os bairros 
onde os meninos negros têm melhor de-
sempenho assim como os brancos.

Os poucos bairros que atenderam esse 
padrão estavam localizados em áreas que 
mostraram uma menor discriminação 
em pesquisas e testes de viés racial. Na 
maioria das vezes, os índices de pobreza 
destas localidades eram baixos. 

Ao mesmo tempo, os meninos se be-
neficiam mais do que as meninas da 
atenção e dos recursos dos adultos. 

Uma ampla variedade de estudos des-
cobriu a importância da � gura de edu-
cadores (mentores), que não são pais de 
crianças, mas que compartilham o gêne-
ro e a raça dessas crianças, e constatou 
que essas pessoas desempenham um pa-
pel particularmente importante na edu-
cação das crianças negras. Em função do 
reforço da autoestima nos mais jovens .  

Isso ajuda a explicar porque a pre-
sença de pais negros envolvidos com a 
realidade de sua comunidade (bairro), 
mesmo que não no lar de uma criança, 
pode fazer uma diferença positiva no 

processo de educação de adolescentes.
Algumas das mais amplas lacunas de 

renda negro-branco deste estudo apare-
cem em comunidades ricas, o que se en-
caixa com pesquisas anteriores que mos-
traram que os efeitos da discriminação 
racial cruzam as linhas de classe. 

Embora todas as crianças se bene� ciem 
de crescer em lugares com renda mais alta 
e mais recursos, as crianças negras não se 
bene� ciam tanto quanto as crianças bran-
cas. Oferecer aos meninos negros oportu-
nidades não é garantia de que eles possam 
aproveitá-las, se alguns símbolos de pre-

conceito e práticas segregacionistas não 
forem removidos da sociedade. 

Em uma avaliação dos efeitos da desi-
gualdade em escala temporal, a pesquisa 
capturou indicadores de dados de renda 
entre períodos de uma geração, e encon-
trou que os afro-americanos compunham 
cerca de 35% na geração passada e de to-
das as crianças criadas no 1% mais baixo 
da distribuição de renda. Eles constituem 
menos de 1% das crianças no topo. Este 
quadro captura uma fonte intergeracio-
nal de desigualdade racial. 

As crianças brancas são mais pro-

pensas a começar a vida com vantagens 
econômicas. Mas agora sabemos que, 
mesmo quando começam com as mes-
mas vantagens que as crianças negras, 
os meninos brancos ainda se saem me-
lhor.”  

A realidade norte americana e a brasi-
leira são distintas e de difícil comparação. 
Contudo, algumas mensagens podem ser 
extraídas da pesquisa aqui enunciada. Há 
muito o que fazer em nosso país, e será 
longo o caminho para a superação das 
di� culdades associadas com as práticas 
de exclusão.

O que traz a matéria publicada pelo maior jornal dos Estados Unidos?

A importância de um exemplo na Educação. 

Um terço dos brasileiros de-
sempregados atualmente sobre-
vive com bicos e trabalhos tem-
porários, geralmente informais, 
mostra pesquisa do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Bra-
sil) e da Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL). 
Para 29%, o sustento vem da 
ajuda financeira da família ou 
amigos e 7% recebem auxílio do 
programa Bolsa Família. Ape-
nas 2% utilizam poupança ou 
investimentos. O estudo, que 
entrevistou 600 pessoas nas 27 
capitais, revela que a falta de 
trabalho provocou a queda no 
padrão de vida de seis em cada 
dez brasileiros.

Entre os trabalhos informais 
mais comuns, estão os serviços 
gerais (21%) – manutenções, 
pedreiro, pintor, eletricista –, 
produção de comida para ven-
der (11%) – como marmita, 
doces e salgados –, serviços 
de diaristas e lavagem de rou-
pa (11%) e serviços de beleza, 

Brasileiros vivendo de bico 

como manicure e cabeleireiro 
(8%). A média de dedicação a 
esse trabalho é de três dias por 
semana. Essa periodicidade re-
vela, segundo o SPC/CNDL, 
não apenas uma escolha, mas 
escassez de oportunidade, pois 

Um terço dos desempregados no país sobrevive com trabalhos informais e temporários

apenas 12% dos que fazem bi-
cos consideram que está fácil 
conseguir esses trabalhos.

O levantamento revelou tam-
bém que 41% dos desemprega-
dos possuem contas em atraso, 
sendo que 27% estão com o 

nome negativado em serviços 
de proteção ao crédito. Os débi-
tos mais frequentes são parcelas 
no cartão de loja (25%), fatu-
ras do cartão de crédito (21%), 
contas de luz (19%), contas de 
água (15%) e parcelas do carnê 

Fotos de reprodução

Cozinhar, cortar cabelo na rua, fazer serviços de manutenção: desempregados buscam alternativas para sobreviver

ou crediário (11%). O tempo de 
atraso médio das dívidas é de 
quase sete meses e o valor é de 
R$ 1.967, em média.

Em relação aos hábitos de 
consumo, a pesquisa mos-
tra que mais da metade (52%) 
dos desempregados brasileiros 
abandonou algum projeto ou 
desistiu da aquisição de um so-
nho de consumo por causa da 
demissão. Também foi alto o 
percentual (38%) dos que disse-
ram não ter sonho algum.

Adaptação
Para se adaptar aos cortes na 

receita doméstica, 59% disseram 
ter mudado o padrão de vida. Os 
cortes mais expressivos foram 
na compra de roupas, calçados 
e acessórios (65%), saídas para 
bares e baladas (56%), delivery 
e comida fora de casa (56%), ali-
mentos supér� uos, como carnes 
nobres, bebidas e iogurtes (52%), 
atividades de lazer (52%) e gastos 
com salão de beleza (45%).
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BRASÍLIA - A balança comercial 
brasileira registrou superávit de 
US$ 6,281 bilhões em março, se-
gundo dados divulgados ontem 
pelo Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços 
(MDIC). O resultado foi US$ 855 
milhões menor que saldo de US$ 
7,136 bilhões de março de 2017. 
No ano, o superávit comercial 
somou US$ 13,952 bilhões, tam-
bém inferior em US$ 450 mi-
lhões ao resultado do primeiro 
trimestre de 2017, positivo em 
US$ 14,402 bilhões. 

Em março, as exportações so-
maram US$ 20,089 bilhões (alta 
de 9,6% ante março de 2017), e 
as importações US$ 13,809 bi-
lhões (alta de 16,9%).  Na quin-
ta semana de março (26 a 30), o 
superávit foi de US$ 1,131 bilhão, 
com vendas de US$ 3,795 bilhões 
e compras de US$ 2,664 bilhões, 
já havendo maiores embarques 
da safra agrícola. O MDIC prevê 
para 2018 um saldo da balança 
comercial  acima de US$ 50 bi-
lhões. O Banco Central projeta 
superávit de US$ 56 bilhões.

Quantidade X preço
O secretário de Comércio Exte-

rior do Ministério da Indústria, Co-
mércio Exterior e Serviços (MDIC), 
Abrão Neto, detalhou ontem que o 
aumento de 11,3% das exportações 
no trimestre se deu principalmente 
pelo aumento de 9,5% na quantida-

Superávit de US$ 6,28 bi

As exportações cres-
cem por 
cinco trimestres
consecutivos”

ABRÃO NETO

Saldo da balança em março é inferior ao do mesmo mês de 2017; no trimestre resultado é de US$ 13,9 bi

quantidade comprada e 5,39% 
de alta nos preços, na compara-
ção com os primeiros três meses 
do ano passado. “As importações 
também cresceram pelo quin-
to trimestre seguido”, apontou 
Abrão. O secretário destacou que 
a chamada “conta petróleo” vol-
tou a registrar um saldo positivo 
de US$ 1,472 bilhão no primeiro 
trimestre, abaixo dos US$ 2,289 
bilhões de superávit no mesmo 

Divulgação

Com a retomada do crescimento econômico, importações brasileiras devem continuar crescendo

de vendida do que nos preços dos 
produtos embarcados, que aumen-
taram só 1,77%. “As exportações 
crescem por cinco trimestres con-
secutivos e o valor da média diária 
do primeiro trimestre foi o maior 
desde 1989)”, afirmou, em referên-
cia aos US$ 54,4 bilhões vendidos 
de janeiro a março, com média de 
US$ 891,3 milhões por dia. 

Já do lado das importações, 
houve aumento de 10,14% na 

Novo recorde do pré-sal
Extração de petróleo e gás natural atinge 1,76 milhão de barris, e já corresponde a 53% do total produzido

Rio - A produção de petróleo e 
gás natural nos campos do pré-sal 
totalizou 1,763 milhão de barris 
de óleo por dia em fevereiro, re-
gistrando crescimento de 2,3% 
em relação a janeiro e atingindo 
um novo recorde de produção.

Os dados da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) indicam que 
a produção dos campos do pré-sal 
já responde por mais da metade 
de todo o petróleo e o gás natural 
extraídos nas bacias sedimentares 
do país, com 53,3% da produção 
nacional.

Segundo a ANP, a produção 
de petróleo atingiu 1,408 milhão 
de barris por dia, havendo, ainda, 
56 milhões de metros cúbicos di-
ários de gás natural por meio de 
83 poços produtores. O recorde 
anterior de produção nos campos 
do pré-sal era de 1,723 milhão de 
óleo equivalente (petróleo e gás 
natural, resultado obtido em ja-
neiro deste ano).

Produção nacional
Os dados divulgados pela ANP 

indicam que a produção de petró-
leo nos campos nacionais somou 
em fevereiro 2,617 milhões de 
barris de óleo equivalente por dia, 
um aumento de 0,1% na compa-
ração com janeiro, mas uma que-
da de 2,2%, se comparada com 
fevereiro de 2017.

Já a produção de gás natural 
totalizou 110 milhões de m³ por 
dia. Houve uma queda de 2,3% na 
comparação com o mês anterior, 
mas neste caso um aumento de 

3%, se comparado com o mesmo 
mês de 2017.

Aproveitamento de gás natural
O estudo da ANP indica que 

o país vem queimando cada vez 
menos gás natural e consequen-
temente aumentando o aprovei-
tamento do produto no mercado 
interno e também o volume dis-
ponibilizado.

Os números mostram, tam-
bém, que o aproveitamento de 
gás natural no Brasil em fevereiro 
alcançou 96,7% do volume total 
produzido, tendo sido disponibi-
lizados ao mercado 60,5 milhões 
de metros cúbicos por dia.

A queima de gás somou 3,6 mi-
lhões de metros cúbicos por dia, 
uma redução de 10,5% se compa-
rada a janeiro e de 9% em relação 
ao mesmo mês em 2017.

Campos produtores
O campo de Lula, na Bacia 

de Santos, continua sendo o de 
maior produção de petróleo e gás 
natural do país, com uma média 
de 850 mil barris de petróleo por 
dia e outros 36,2 milhões de me-
tros cúbicos diários (m3/d) de gás 
natural.

Ainda no Campo de Lula, a 
FPSO Cidade de Saquarema (uni-
dade flutuante de produção, ar-
mazenamento e transferência de 
petróleo e gás natural) foi a ins-
talação com maior produção de 
petróleo, tendo extraído em feve-
reiro 150,3 mil barris de petróleo 
por dia por meio de sete poços a 
ela interligados.

Os campos marítimos respon-

deram por 95,5% do petróleo pro-
duzido e por 83,5% do gás natu-
ral. A produção nacional se deu a 
partir de 7.698 poços, sendo 704 
marítimos e 6.994 terrestres. Já os 
campos operados pela Petrobras 
produziram 93,9% de todo o pe-
tróleo e gás natural extraído nos 
campos nacionais.

PPSA
A Pré-Sal Petróleo (PPSA) rea-

lizou no último final de semana o 
primeiro carregamento de petró-
leo da União, proveniente do cam-
po de Mero, no pré-sal da Bacia de 
Santos. Agora, a estatal está nego-
ciando com a Petrobras a venda de 
gás natural da parte do governo 
nos campos de Lula e Sapinhoá, 
na mesma bacia. O volume de gás 
a ser vendido não foi divulgado, 

O Campo de Lula, na Bacia de Santos, lidera a produção, com 850 mil barris

Divulgação

mas, juntos, os campos de Lula e 
Sapinhoá produzem 46,7 milhões 
de metros cúbicos diários de gás 
natural, ou 83% do total de gás 
natural produzido no pré-sal bra-
sileiro, segundo dados divulgados 
nesta segunda pela Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP). No Brasil, a 
produção total foi de 110 milhões 
de metros cúbicos por dia.

Foram carregados no final de 
semana cerca de 250 mil barris 
de petróleo do navio-plataforma 
Pioneiro de Libra, vendidos, em 
março, também para a Petrobras. 
Para o início de maio está previs-
to o carregamento de mais 250 
mil barris de petróleo, comer-
cializados para a Petrobras no 
mesmo contrato. A estimativa é 
de que o carregamento total (500 

mil barris) renda cerca de R$ 1 
bilhão para a União, conforme 
informou a PPSA no início do 
mês de março.

A próxima venda de petróleo 
pela PPSA já será no ambiente da 
B3. Em uma única sessão pública 
serão leiloados três contratos para 
a produção futura de petróleo da 
União proveniente de Mero, Lula 
e Sapinhoá, que poderão ser ad-
quiridos por um único compra-
dor ou por empresas diferentes.

“Os acordos de individualização 
da produção de Lula e Sapinhoá ain-
da dependem de aprovação da ANP 
para se tornarem efetivos. Os vence-
dores irão adquirir toda a produção 
do respectivo campo durante um 
ano, remunerando a União, a cada 
retirada de carga, de acordo com a 
proposta de preços ofertada no lei-
lão, baseada no Preço de Referência 
do Petróleo da ANP do mês da en-
trega do petróleo”, informou a PPSA.

Preços 
A partir de hoje, as refinarias 

da Petrobras mantêm o preço 
médio do litro da gasolina A em 
R$ 1,6783 (sem tributos). Nas 
bombas, o litro da gasolina custa 
mais de R$ 4,20 (média nacional 
apurada pela Agência Nacional 
do Petróleo em 20 de março). Já 
o preço do litro do diesel A terá 
leve queda de 0,25%, para R$ 
R$ 1,8835. Desde 30 de junho 
de 2017 a Petrobras adotou um 
novo modelo de reajustes que 
procura acompanhar as condi-
ções do mercado e enfrentar a 
concorrência de importadores.

período de 2017. “A expectativa é 
de crescimento das exportações e 
das importações em 2018, mas as 
importações devem crescer mais, 
devido à retomada econômica. 

China
Abrão disse que o governo 

brasileiro ainda avalia os im-
pactos positivos da retaliação 
anunciada domingo pelo gover-
no chinês de taxar 128 produtos 
dos Estados Unidos. A medida 
inclui produtos importantes que 
fazem parte da pauta de expor-
tações brasileira, como carne 
suína e frutas. “Ainda estamos 
avaliando impactos de medida 
chinesa, que é recente. Mais do 
que o espaço que a medida pode 
criar para os produtos brasilei-
ros, uma escalada na disputa 
comercial entre duas potências 
como a China e os EUA seria 
prejudicial ao comércio mun-
dial”, avaliou Abrão. 

A medida chinesa foi tomada 
em retaliação à decisão do go-
verno de Donald Trump em so-
bretaxar as importações de aço e 
alumínio. Por enquanto, o Brasil 
não foi afetado pelas novas tarifas 
norte-americanas. “Confiamos 
que a exclusão temporária de me-
didas contra o aço brasileiro será 
definitiva, preservando os fluxos 
de comércio com os EUA”, acres-
centou Abrão.
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Progressista surpreende na Costa Rica e tem vitória expressiva sobre oponente evangélico

Protestos contra anulação de lei que protegia castas têm sete mortos

Veto ao fundamentalismo

Terça-feira, 3 de abril de 2018

Ernesto Becerra/AFP

Sanjay Kanojia/AFP

O candidato progressista Carlos Alvarado 
venceu as eleições presidenciais de domin-
go na Costa Rica com larga vantagem, su-
perando de forma surpreendente o ultra-
conservador evangélico Fabricio Alvarado 
por 20 pontos percentuais. As pesquisas 
indicavam um segundo turno acirrado, 
com vantagem estreita para Fabricio. A 
vitória de Carlos, 38 anos, representa uma 
vitória contundente da centro-esquerda 
costarriquenha sobre o fundamentalismo 
religioso.  

Foi a primeira vez na história do país 
em que a participação do eleitorado no se-
gundo turno foi maior do que no primeiro. 
Com 95% das urnas apuradas, o jornalista 
e cientista político Carlos Alvarado levou 
60,34% dos votos, contra 39,26% do rival, 
um conhecido pastor e cantor gospel. No 

PARIS - Em resposta às reformas trabalhis-
tas propostas pelo presidente da França, 
Emmanuel Macron, sindicatos franceses 
prometem três meses de greves intermi-
tentes que podem paralisar o sistema de 
trens, coleta de lixo e energia do país. As 
paralisações podem afetar o cotidiano de 
4,5 milhões de franceses a partir de hoje.  

Os grevistas pretendem interromper as 
atividades a cada dois dias, totalizando 36 
dias de paralisação. É o primeiro grande 
desafio de Macron no campo trabalhista. 
O presidente se elegeu em 2017 com uma 
plataforma reformista. 

A primeira greve começou às 14h de 
ontem (horário local) na empresa pública 
de ferrovias francesa, a SCNF. A paralisa-
ção deve durar até quinta-feira. A inten-
ção dos grevistas é que apenas um a cada 
oito trens de alta velocidade operem hoje. 
Não há previsão de viagens para a Espa-
nha, Itália e Suíça.

O setor privado também se mobilizou 
para o que a imprensa chamou de “terça-
-feira negra”. Funcionários da Air France 
paralisarão as atividades para pedir um au-
mento de salário de 6%, reinvindicação que 
não tenha relação direta com as reformas.

JOHANNS ELLER
johanns.eller@jb.com.br

Carlos Alvarado celebra a vitória em San José, capital da Costa Rica. Ele foi eleito com mais de 60% dos votos, apesar das pesquisas eleitorais projetarem uma disputa apertada 

primeiro turno, o agora presidente eleito 
teve cerca de 65 mil votos a menos do que 
Fabricio Alvarado, que cresceu exponen-
cialmente com uma campanha agressiva 
contra direitos fundamentais. Sua legenda, 
o Partido Renovação Nacional (PRN), tem 
origem no crescente movimento neopente-
costal na Costa Rica. 

O político evangélico tinha inicialmente 
menos de 5% das intenções de voto, mas 
chegou à liderança no primeiro turno de-
pois de ameaçar retirar a Costa Rica da Cor-
te Interamericana de Direitos Humanos por 
conta do apoio da entidade ao casamento 
entre pessoas do mesmo sexo, o que é proi-
bido pela  legislação costarriquenha atual-
mente. Boa parte dos debates eleitorais se 
concentraram em torno do tema. O novo 
presidente defendeu o casamento LGBT 
durante a campanha, que também discutiu 
os direitos humanos de forma polarizada. 

Fabricio telefonou para Carlos Alvarado 

e reconheceu o resultado da eleição. “Não 
vencemos, mas podemos aceitar este resul-
tado de cabeça erguida”, afirmou o candi-
dato derrotado. Seu partido, o PRN, elegeu 
a segunda maior bancada do Congresso.

A candidatura de Carlos Alvarado uniu 
setores progressistas do país e fez história 
na escolha da sua companheira de chapa, 
Epsy Campbell Barr. Ela é a primeira mu-
lher negra a ser eleita vice-presidente de 
um país na América Latina. Em 2006, ela 
chegou bem perto de assumir o mesmo 
cargo, mas perdeu a eleição por 1%. O 
país já teve uma presidente mulher, Laura 
Chinchilla, que governou de 2010 a 2014.  
Carlos Alvarado e Epsy Campbell Barr to-
mam posse em 8 de maio.

O PAC já comanda o país desde 2014, 
quando o atual presidente, Luis Guillermo 
Solís, assumiu o cargo para um mandato de 
quatro anos. A reeleição não é permitida no 
país. Alvarado, que foi ministro do Trabalho 

e do Desenvolvimento Social de Solís, será 
o presidente mais jovem do país desde a 
fundação da Segunda República em 1949. 

O governo de Solís sofreu intenso desgas-
te na opinião pública por conta de acusa-
ções de tráfico de influência e do aumento 
dos índices de violência no país. Entretanto, 
analistas afirmam que Carlos Alvarado con-
seguiu se dissociar dos problemas e apre-
sentar uma face renovada do PAC.  

Já com o resultado das urnas consolida-
do, Carlos saudou o resultado expressivo. 
“Se esta campanha nos ensinou algo, é que 
existe muito mais que nos une do que nos 
separa”, declarou ao celebrar a vitória. O 
novo presidente também prometeu entrar 
em contato com líderes partidários do pró-
ximo Congresso para construir um governo 
de unidade, e pediu para que o parlamento 
aprove uma reforma tributária que promete 
amenizar o déficit fiscal do país, que com-
promete 6,2% do Produto Interno Bruto. 

Greves contra 
reformas prometem 
paralisar a França

Revolta dos dalits na Índia
NOVA DÉLHI - A decisão da 
Suprema Corte da Índia de 
revogar uma lei que prote-
ge comunidades tidas como 
“inferiores” no sistema de 
castas sociais no mês pas-
sado foi o principal gatilho 
para a realização de manifes-
tações violentas organizadas 
por dalits e outras castas em 
vários estados do país. Seis 
pessoas morreram nos pro-
testos no estado de Madhya 
Pradesh, enquanto uma séti-
ma pessoa morreu na região 
de Rajasthan.     

Os protestos incluíram o 
bloqueio a estradas e ferrovias 
em pelo menos cinco provín-
cias da Índia. Ônibus e prédios 
públicos foram depredados 
pelos manifestantes, e o gover-
no suspendeu o funcionamen-
to da internet e de bancos e 
escolas. As circunstâncias das 
sete mortes registradas ainda 
não foram explicadas. 

Dálits protestam nas ruas de Allahabad, no norte da Índia

Os dalits são considerados 
os mais inferiores dentro do 
sistema de castas da Índia, 
historicamente ligado às dis-
criminações sofridas por esse 
grupo. Estima-se que 200 mi-

lhões deles vivam no país, o 
equivalente a 16% da popula-
ção.  Na semana passada, uma 
mulher dalit foi espancada até 
a morte no estado de Guja-
rat pela posse de um cavalo, 

animal associado à nobreza na 
cultural local. 

A constituição indiana 
prevê a proteção dos grupos 
mais vulneráveis, mas a Su-
prema Corte entendeu que a 
lei que autorizava a prisão de 
suspeitos de discriminação ou 
agressão de membros das cas-
tas consideradas subalternas 
poderia ser usada de forma 
“abusiva”, e também tornou 
obrigatória a instauração 
de um inquérito preliminar 
pela polícia antes de levar as 
acusações à justiça. Segundo 
o tribunal, cerca de 15% das 
acusações contempladas pela 
lei foram consideradas “fal-
sas” após investigações. 

Críticos da decisão, no entan-
to, temem que a mudança faça 
com que autoridades ignorem 
crimes contra dalits e outras 
castas vulneráveis. O governo 
da Índia pediu para que a Corte 
reveja seu posicionamento.
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Winnie Mandela, que ao lado de seu marido 
combateu apartheid, morre aos 81 anos

Após anunciar plano para não deportar refugiados, Israel volta atrás

Vida de luta 
antirracismo e 
de polêmicas

Terça-feira, 3 de abril de 2018

JOANESBURGO - Winnie Mandela foi um 
símbolo da luta contra o apartheid, comba-
tendo ao lado de seu ex-marido o regime se-
gregacionista da África do Sul. Em uma das   
imagens mais marcantes do século 20, ela 
aparece de mãos entrelaçadas a Nelson Man-
dela, os dois com os punhos erguidos, logo 
após o líder, que viria a ser o primeiro presi-
dente negro do país, ser solto da prisão. Passa-
dos 28 anos daquele instante,  a cena continua 
na lembrança do mundo, embora a trajetória 
de Winnie também tenha sido marcada por 
escândalos políticos e condenações na justiça. 

Winnie Madikizela-Mandela morreu on-
tem de “maneira tranquila”, aos 81 anos, ao 
redor de sua família em Joanesburgo, segundo 
anunciou seu assistente pessoal. A ex-primei-
ra-dama sofria de diabetes e estava doente há 
algum tempo. Desde o início do ano ela tinha 
passado por várias internações. 

A ex-mulher de Nelson Mandela, com 
quem teve dois filhos, nasceu em 1936, em 
Cabo Oriental, que na época se chamava 
Transkei. Ela iniciou a carreira como assis-
tente social no período em que conheceu seu 
futuro marido, na década de 50. Winnie e 
Nelson permaneceram casados por 38 anos, 
embora por cerca de 27 anos os dois tenham 
ficado afastados devido à prisão do ativista 
em uma ilha próxima à Cidade do Cabo. 

Após a prisão do marido, em 1962, ela 
cuidou sozinha dos filhos e manteve viva a 
luta contra o regime racista branco, tornan-
do-se um símbolo internacional. Por seu 
ativismo, começou a ser chamada de “Mãe 
da Nação” por seus partidários. O casal se 
separou em 1996, dois anos após Nelson 
Mandela, que morreu em 2013, ganhar as 
eleições presidenciais.  

No entanto, seu nome foi envolvido em 
várias polêmicas. Winnie foi acusada de per-
mitir uma campanha de terror em partes do 
bairro de Soweto na década de 80. Ela foi 
considerada culpada pelo sequestro e en-
volvimento na morte de um militante de 14 
anos de um grupo rival, que teria sido leva-
do a cabo por seus seguranças, conhecidos 
como Mandela United Football Club. Con-
denado a seis anos de prisão, ao final ela só 
precisou pagar uma multa. Winnie sempre 
negou ter participado do crime. 

Em 2003, ela foi acusada de ter obtido em-
préstimos ilegais quando era presidente da Liga 
Feminina do Congresso Nacional Africano 
(ANC). Winnie foi sentenciada a cinco anos 
de prisão, mas a decisão foi revista pois ela não 
teria obtido vantagens pessoais com a fraude.

Até o fim de sua vida, permaneceu uma figu-
ra polarizada na África do Sul, amada e odiada 
em proporções parecidas. Ex-primeira-dama da África do Sul foi acusada de fraude e envolvimento em sequestro

Acordo com ONU em suspenso 

TEL AVIV - Após muitos pro-
testos de organizações pelos 
direitos humanos ao redor do 
mundo e de setores progressis-
tas da comunidade judaica, o 
primeiro-ministro israelense, 
Benjamin Netanyahu, divulgou 
que tinha desistido de depor-
tar milhares de refugiados, a 
maioria do Sudão e da Eritreia, 
de volta para o continente afri-
cano. No entanto, horas depois 
de anunciar um acordo com as 
Nações Unidas para enviar me-
tade dos imigrantes para nações 
ocidentais, e abrigar a outra me-
tade em Israel, ele voltou atrás e 
suspendeu o plano com a ONU 
após pressão de setores conser-
vadores de seu governo.

Ontem à noite, Netanyahu dis-
se que antes de tomar uma deci-
são se encontraria com os repre-
sentantes dos moradores do sul 
de Tel Aviv, onde vivem a maioria 
dos imigrantes. Somente depois 
analisaria a possibilidade de im-
plementar o plano acertado com 
as Nações Unidas. A maior parte 
dos refugiados entrou em Israel 
pelo Deserto do Sinai, no Egito, 
antes da instalação de uma cerca 
na fronteira. 

No início da segunda-feira, o 
primeiro-ministro disse que Ca-
nadá, Alemanha e Itália estavam 
entre as nações ocidentais que 
aceitaram receber os imigran-
tes. No entanto, ele teria falhado 
em obter aprovação dos mem-
bros de seu partido, o Likud, e 

de outras legendas da coalização 
de governo para levar o acordo 
adiante.  

Além disso, a Alemanha afir-
mou que não recebeu proposta 
para receber os imigrantes do 
governo de Israel ou da agência 
de refugiados da ONU, segun-
do informou o jornal israelense 
Haaretz. Depois, o gabinete do 
primeiro-ministro esclareceu 
que as Nações Unidas ainda de-
finiriam para onde os solicitan-
tes de asilo seriam levados.

Segundo o acordo com as 

Nações Unidas, cerca de 16.250 
pessoas, que entraram em Isra-
el ilegalmente, seriam abrigadas 
nos países ocidentais. Para cada 
indivíduo enviado, Israel daria 
“residência temporária” a um imi-
grante dentro de seu território. 

Antes do plano, a intenção 
era mandá-los à força para 
países na África, que seriam 
Uganda e Ruanda, caso os refu-
giados não aceitassem ir volun-
tariamente. A Suprema Corte 
de Israel, no entanto, bloqueou 
as deportações, que teriam co-

meçado no domingo. Além 
disso, Netanyahu disse ontem 
que Ruanda tinha desistido de 
receber os solicitantes de asilo, 
que alegam serem perseguidos 
em seus países. Cerca de 42 mil 
refugiados da África vivem atu-
almente em Israel. 

A decisão de enviar parte de-
les de volta foi considerada por 
muitos uma incoerência de Is-
rael, pois no passado milhões de 
judeus buscaram e conseguiram  
asilo em outros países fugindo 
do Holocausto. 

Dois ex-integrantes das Farc 
escaparam da penitenciária La 
Picota, em Bogotá, na Colômbia, 
depois de embriagarem um dos 
guardas da prisão. Eles conven-
ceram o funcionário a liberá-los 
para que buscassem mais bebida 
fora das instalações. Os detentos 
ofereceram um tipo de bebida ca-
seira, feito dentro da própria peni-
tenciária. O episódio inusitado foi 
confirmado pelos depoimentos de 
funcionários que testemunharam 
os três confraternizando. O dire-
tor da penitenciária afirmou que 
a produção de bebidas alcoólicas 
na prisão é comum, apesar das 
vistorias constantes. Ele criticou 
o agente por “falta de profissio-
nalismo e de ética”. 

A justiça da Romênia anunciou 
nesta segunda-feira que preten-
de lançar ações judiciais contra o 
ex-presidente Ion Iliescu e o ex-
-primeiro-ministro Petre Roman 
por responsabilidade nos dias 
sangrentos que se seguiram ao 
levante anticomunista de dezem-
bro de 1989. O procurador-geral 
da Romênia pediu a autorização 
do presidente Klaus Iohannis para 
iniciar ações penais contra os dois 
ex-dirigentes por “crimes contra a 
humanidade”. Os atos de violência 
se seguiram à queda do ditador 
comunista Nicolae Ceausescu e 
sua esposa, Elena, que foram jul-
gados sumariamente e executados 
em 25 de dezembro de 1989.

Presos embriagam 
guarda para fugir

Romênia quer levar 
ex-dirigentes à Justiça

AFP

Jack Guez/AFP

Primeio-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversará com moradores de Tel Aviv antes de se decidir
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Em sua primeira entrevis-
ta coletiva como diretor de 
futebol do Flamengo, Carlos 
Noval disse que o novo trei-
nador  será anunciado, no 
máximo, até domingo. Ele 
não citou nomes, mas admi-
tiu que o auxiliar Mauricio 
Barbieri está entre os cotados. 
“Ele é extremamente qualifi-
cado, tem um perfil que gosto 
muito”, afirmou o diretor.

Segundo Noval, o novo 
treinador terá de se adequar à 
filosofia do clube. “Indepen-
dentemente da experiência, 
vai ter que se adaptar ao nos-
so projeto”, concluiu.

A festa feita pela torcida do 
Bahia na chegada da equipe 
à Fonte Nova, domingo, para 
o primeiro jogo da decisão 
contra o Vitória foi registrada 
pelo volante Nílton. O deta-
lhe é que o jogador ficou tão 
empolgado, que subiu na ca-
pota do ônibus para registrar 
as imagens.   “Vamos sacudir 
esse ônibus porque o jogo já 
começou. Na hora eu dei uma 
olhada pra cima e vi a saída 
de emergência. Aí o pessoal 
disse que eu não ia fazer isso.  
Eu disse: não. Já fiz”, expli-
cou o ex-jogador do Vasco. O 
Bahia venceu por 2 a 1. 

O técnico Alberto Valentim preferiu 
não polemizar, mas a diretoria Botafogo 
não gostou nada das atitudes de Leo Va-
lencia e Brenner, que saíram reclaman-
do do campo ao serem substituídos no 
jogo contra o Vasco. O gerente de futebol 
Anderson Barros classificou como inad-
missível a atitude do chileno, que ontem 
mesmo se desculpou através de sua conta 
no Instagram.

Brenner será igualmente cobrado. O 
atacante também se manifestou pelas re-
des sociais. “Não contestei a substituição 
e não faltei com respeito. Apenas estava 
saindo de campo lentamente  e o profes-
sor pediu para que eu saísse um pouco 
mais rápido. Simples assim”, escreveu.

Valencia e Brenner 
são repreendidos

Não deu nem para comemorar muito a 
vitória sobre o Botafogo na primeira partida  
da decisão do Campeonato Carioca. Menos 
de 24 horas depois do eletrizante jogo no 
Nilton Santos, o técnico Zé Ricardo estava 
de volta a São Januário. E com uma nova 
missão:  preparar a equipe para o decisivo 
encontro de amanhã, contra o Cruzeiro, no 
Mineirão, pela segunda rodada da fase de 
grupos da Copa Libertadores.

O jogo tem caráter de decisão para as 
duas equipes, que perderam na primeira 
rodada. Quem sair derrotado ficará em si-
tuação delicadíssima, já que restarão apenas 
12 pontos  para serem disputados. Ou seja, 
o perdedor não poderá mais ser derrotado 
até a última rodada da fase de classificação. 

A pressão, portanto,  é enorme dos dois 
lados. Zé Ricardo quer ver seu time atuando 
com personalidade. Acredita que só assim  
o Vasco poderá voltar de Belo Horizonte 

com um resultado positivo. “O Cruzeiro 
tem uma grande equipe. É, sem dúvida, um 
dos melhores elencos do Brasil. Vamos com 
humildade para jogar de igual para igual”, 
afirmou o treinador do Vasco.

O treinador do Vasco sabe que a partida 
é decisiva depois da derrota em casa, para o 
Universidad de Chile (1 a 0). Nos dois dias 
que restam até a partida, ele vai insistir com 
os jogadores sobre a importância do jogo 
para o restante da temporada. “Precisamos 
nos recuperar”, frisou.

Autor do gol da vitória sobre o Bota-
fogo, aos 48 minutos da segunda etapa, o 
argentino André Ríos acredita que todos 
os jogadores  estão cientes de que o jogo 
contra o Cruzeiro é tão importante quanto 
a próxima partida contra o Botafogo, do-
mingo, no Maracanã.    “Eu gosto muito da 
Libertadores, é uma competição em que 
temos que dar tudo, é a mais importante. 

Será um jogo difícil, mas vamos buscar os 
três pontos”, disse o atacante, que também 
falou sobre a polêmica comemoração do gol 
de domingo. “É pela raça, pelos  colhões, 
como falamos na Argentina. Lá é uma coisa 
normal, não tem nada de provocação ao Bo-
tafogo, e muito menos à torcida do Vasco”, 
esclareceu Rios. 

Já o  zagueiro Paulão foi vítima de ata-
ques racistas nas redes sociais, depois de 
ter falhado no primeiro gol do Botafogo. 
Ontem mesmo o Vasco saiu em defesa do 
atleta e divulgou uma nota oficial em seu 
twitter, condenando as ofensas ao jogador. 
“O Club de Regatas Vasco da Gama repudia 
todo ato de racismo e qualquer outro tipo de 
discriminação. Não são aceitáveis as ofen-
sas racistas que estão sendo feitas ao atleta 
Paulão. Sempre lutamos pela igualdade e 
tomaremos ações cabíveis para quem age de 
forma contrária”, dizia a nota oficial.

Zé Ricardo em São Januário: treinador do Vasco quer seu time jogando de igual para igual contra o Cruzeiro, amanhã, no Mineirão, pela segunda rodada da Libertadores

Fla anunciará novo 
técnico até domingo

Torcida contagia 
jogador do Bahia

Diretor executivo do fu-
tebol tricolor, Paulo Autuori 
sabe melhor do que ninguém 
que o Fluminense precisa se 
reforçar para a disputa do 
Campeonato Brasileiro. A 
estreia será dia 15 de abril, 
contra o Corinthians, no Ita-
querão. Autuori espera até 
lá anunciar pelo menos três 
reforços para a equipe:   

“Temos de trazer jogadores 
para dar o salto de qualidade. 
Há um problema sério que é a 
parte financeira. Temos de ir 
atrás de jogadores dentro do 
perfil que o Abel quer e o que 
o clube pode”, afirmou.

Líder isolado do Grupo 8 
da Libertadores, o Palmeiras  
recebe hoje o Alianza Lima, 
às 21h30m.  Como domingo 
a equipe decide o título pau-
lista com o Corinthians, com 
a vantagem do empate, o téc-
nico Roger vai poupar alguns 
titulares logo mais. 

O meia Moisés, que ain-
da não sabe se jogará, disse 
que é impossível esquecer a 
decisão de domingo, contra 
o maior rival do Palmeiras. 
“Se eu falar que esqueci o 
jogo totalmente para pensar 
na Libertadores, estaria men-
tindo”, admitiu o jogador.

Autuori garante 
reforços no Flu

Palmeiras poupará 
na Libertadores

Armando Paiva/Raw imagem/Vasco

TURIM - Finalistas no ano passado 
da Liga dos Campeões da Europa, 
Juventus e Real Madrid voltam a se 
enfrentar hoje, agora  pelas quar-
tas de final. O jogo será na Itália 
(15h45m, horário de Brasília) e na 
semana que vem  as duas equipes 
fazem o jogo de volta,  na capital 
espanhola. O outro jogo de hoje 
reunirá  Sevilla, maior surpresa da 
competição, e Bayern de Munique, 
um dos favoritos ao título. A pri-
meira partida será na Espanha. 

Dono de 12 títulos da Liga, o Real 
Madrid conquistou três das quatro 
últimas edições da competição. É 
disparado o maior vencedor. Busca 
agora o tricampeonato consecutivo 
e tem o respeito e admiração até dos 
adversários. É o caso do goleiro ita-
liano Buffon, maior ídolo do Juven-
tus. “É de longe a melhor equipe do 
mundo. Alguém duvida disso? Ga-
nhar três Ligas dos Campeões nos 
últimos quatro anos diz tudo. É a 
número um e não há o que discutir. 
Mas nenhuma equipe é invencível.  
O Real Madrid pode ser o favorito, 
mas temos que ser ambiciosos”, afir-
mou o goleiro, de 40 anos.

Ano passado, Buffon sofreu na 
final com a artilharia da equipe es-
panhola. O Juventus perdeu de 4 a 1, 
com um show de Cristiano Ronaldo, 
que marcou dois gols. “Tenho uma 
admiração ilimitada por Cristiano 
Ronaldo.  Cara a cara é realmente 
um matador”, elogiou o goleiro.

Apesar do histórico recente, o 
técnico Zinedine Zidane, do Real 
Madrid, não vê sua equipe como fa-

vorita. Ídolo das duas torcidas, Zi-
dane conhece bem a força do time 
italiano.  “Esta equipe do Juventus 
sempre foi muito forte, e estão con-
firmando isso também nesta tempo-
rada. É um time completo”, afirmou.

A preocupação dos jogadores do 
Bayern é parecida com a de Zidane. 
Eles não se acham favoritos diante 

do Sevilla, que eliminou o poderoso 
Manchester United nas oitavas. “Nas 
quartas de final da Liga não existe fa-
vorito. Estamos num bom momento, 
mas precisamos manter a calma. O 
Sevilla sabe muito bem jogar com a 
bola”, afirmou o volante  espanhol Ja-
vier Martinez, titular do Bayern de 
Munique. 

Duelo de campeões na Liga

Cristiano Ronaldo, Casemiro e Marcelo desembarcam em Turim

Divulgação/Real Madrid

 Menos de 24 horas após vitória 
 sobre o Botafogo, Zé Ricardo  só 
pensa no duelo contra o  Cruzeiro, 
amanhã, pela Copa Libertadores

Uma nova 
decisão para 

o Vasco
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‘Marx é sempre 
um farol’

Foto de divulgação

ENTREVISTA
KEN LOACH

Embora já tenha anunciado sua aposentadoria do ci-
nema muitas vezes, Ken(neth Charles) Loach não larga 
o osso: aos 81 anos, o diretor inglês, consagrado com 
duas Palmas de Ouro por seu modo poético de traduzir 
engajamento a lutas sociais em forma de filmes, segue a 
idealizar longas-metragens. De 1967, quando estreou 
como cineasta com “A lágrima secreta”, até 2016, quan-
do foi contemplado com sua segunda Palma em Cannes 
por “Eu, Daniel Blake”, rodou cerca de 40 produções, en-
tre ficções, documentários e telefilmes. Desse pacote, 22 
títulos foram reunidos pelas curadoras Claudia Oliveira 
e Fernanda Bastos numa retrospectiva da estética pique-

teira do cineasta, que começa hoje na Caixa Cultural, no 
Centro, onde segue até o dia 15. No dia 7, às 16h30, será 
exibido o longa que deu a ele sua primeira Palma, “Ventos 
da liberdade”, de 2006. Ao fim da sessão, a Associação de 
Críticos do Rio de Janeiro (ACCRJ) vai debater sua filmo-
grafia, que sempre se alimenta dos escritos marxistas em 
prol dos direitos humanos. 

“Marx é sempre um farol para o mundo, pois ele apon-
ta questionamentos onde muitos só enxergam certezas”, 
disse Loach. Na entrevista a seguir, dada ao “Jornal do 
Brasil “ na França, ele explica como constrói sua lingua-
gem e também fala sobre o país.  

 O Velho 
Barbudo 
sempre tem o 
que explicar 
acerca de 
nossas 
incongruências

Enquanto 
o Estado 
não parar 
de culpar 
os pobres 
por seu 
infortúnio, 
não pararei 
de filmar

RODRIGO FONSECA*
Especial para o JB

JORNAL DO BRASIL: Seu cinema 
incorpora fatos reais, emprega não-a-
tores. O que há de documental nele?

KEN LOACH: Fiz filmes como “Es-
pírito de 45” (em exibição na Caixa Cul-
tural no dia 13, às 17h) que são essen-
cialmente documentais: usam imagens 
de arquivo e não ficcionalizam nada. 
Ali, eu tenho um documentário. Fora 
isso, conto histórias, inventadas, com 
uma reflexão moral na maneira como 
os personagens encaram suas jornadas. 
Não uso câmera na mão, não invado o 
espaço do ator para desfocar sua inter-
pretação e valorizar o que está em torno 
dele, e me baseio sempre em roteiros. 
Uso tripé, com câmera fixa, ensaio...
Tudo isso quebra uma certa estética do-
cumental que ficou em voga nos últimos 

anos e que tem seu valor. Mas não sigo 
esse caminho. Eu observo. Minha câme-
ra é testemunha de reflexões que meus 
atores – mais ou menos experientes na 
prática de atuar – fazem acerca de pro-
blemas universais que apresento a eles. E 
parto de pesquisa na escrita dos scripts, 
feita pelo meu parceiro Paul Laverty. Ao 
observar, enquadro o real e o analiso.   

JB: O que o rótulo de “cineasta 
marxista” representa para o senhor? 

KL: Houve um momento na História 
do século XX no qual, qualquer atitude 
dialética, que envolve a preocupação 
com o bem-estar da sociedade, passou 
a ser encarada como expressão política. 
Se o rótulo vier dessa ótica, está acei-
to, embora ele seja redutor. Leio Marx 

décadas a fio, porque o Velho Barbu-
do sempre tem o que explicar acerca 
de nossas incongruências. Marx não 
é religião, é iluminação. Agora, o fato 
de eu passar por ele para falar sobre 
pessoas – que é o que meus filmes bus-
cam fazer – faz da minha obra “cinema 
político”. Há uma linhagem de filmes 
que assumem melhor essa classifica-
ção, como eram os longas de Elio Petri, 
de Costa-Gavras, do seu Glauber Ro-
cha e muitos documentários. Eu con-
to histórias sobre pessoas em conflitos 
pessoais diante de dilemas práticos. E, 
muitos desses dilemas, é o Estado que 
cria. Enquanto o Estado não parar de 
culpar os pobres por seu infortúnio, 
não pararei de filmar, enquanto tiver 
forças. Continua na página 2.
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Às vésperas dos 80 anos, Loach recebeu o prêmio máximo de Cannes por  “Eu, Daniel Blake”(2016)

O senhor é um dos poucos diretores a ter duas 
Palmas de Ouro no currículo. A segunda, conquis-
tada por “Eu, Daniel Blake”, em 2016, veio às vés-
peras do seu aniversário de 80 anos, ampliando sua 
popularidade em circuito. Qual é o valor ético des-
se filme na sua obra?  

KL: Todos os meus filmes partem de um olhar sobre 
as cidades onde eles se passam, ou sobre países, como 
é o caso da Espanha franquista em “Terra e liberdade”. 
A cidade é um coprotagonista, pois ela interage todo 
o tempo com os personagens, modificando como eles 
agem. “Eu, Daniel Blake” tem muitas universalizações, 
mas tem também um foco geográfico bem específico: 
Newcastle, uma cidadezinha a 450 Km ao Norte de 
Londres, com uma tradição de lutas sindicais. É um lu-

gar mais pobre do meu país, que adotei como cenário a 
fim de gerar uma reflexão sobre o quanto é desordena-
da a assistência aos desempregados. A Inglaterra é um 
país do desemprego e de muitas outras contradições. 
Muitas delas vieram à tona com o plebiscito acerca da 
nossa saída da União Europeia e o Brexit. Nesse filme, 
tive a sorte de partir do conflito do desemprego para 
falar sobre amizade e denunciar o peso da burocracia 
nos centros de assistencialismo.

JB: O senhor manifestou interesse, há quase uma 
década, em fazer um filme sobre Jean Charles de 
Menezes, brasileiro morto no metrô de Londres, 
em 2005. Também mostrou desejo de filmar o im-
peachment de Dilma Rousseff. Qual é a imagem 
que o senhor tem do Brasil hoje?

KL: Não cheguei exatamente a planejar filmes so-
bre esses fatos que citou, apenas penso que eles deve-
riam ser filmados, mas não por mim, porque eu não 
falo português. A língua é essencial para falar de uma 
outra cultura. Eu entrei no cinema numa época em 
que o Brasil estava em moda, com filmes de grande 
potência, do chamado Cinema Novo. Vez por outra, 
surge algum fenômeno, como “Cidade de Deus”, mas 
não é sempre. O que eu sei é que vocês passaram por 
um golpe de estado e isso vai ter consequências sobre 
vocês e sobre nós, aqui do Velho Mundo, com a de-
sestabilização da América Latina.

* Rodrigo Fonseca é roteirista e presidente da Associação de 
Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ)

Continuação da capa

Cinco filmes imperdíveis
da retrospectiva

“Rota irlandesa” (2010)
Mais parecido com um (bom) filme de 

ação hollywoodiano, à la Jason Bourne, 
este thriller discute a “mercantilização da 
guerra” e, para isso, parte da opção - cada 
vez mais em voga - de governos, como o dos 
EUA, utilizarem mercenários autônomos 
em missões de intervencionismo em 
solo estrangeiro, em vez de seus próprios 
militares. Mark Womack brilha no papel de 
Fergus, um desses soldados de aluguel que 
refuta as explicações acerca da morte de 
seu melhor amigo em combate. Concorreu 
à Palma de Ouro no Festival de Cannes de 
2010. Sessão na mostra: Dia 14, às 19h;

“Mundo livre” (2007)
Laureado com o prêmio de Melhor Roteiro 

no Festival de Veneza, este ensaio investigativo 
sobre os males morais do desemprego 
consagrou a atriz de TV Kierston Wareing, 
aqui em seu primeiro papel de protagonista 
na telona. Ela interpreta Angie, jovem sem 
trabalho que arruma um veio de renda 
rentável ao se tornar uma agente de empregos 
para imigrantes estrangeiros (sobretudo os 
ilegais). Sessão na mostra: Dia 10, às 19h;

“Ventos da liberdade” (2006)
Esta reconstituição da guerra de libertação 

da Irlanda, em sua luta contra a opressão 
inglesa, rendeu a primeira Palma de Ouro 
de Loach e confirmou o prestígio de Cillian 
Murphy como ator. Ele encarna Damien, 
médico que comandou a briga pela autonomia 
republicana da Irlanda, em 1920, ao lado de 
seu irmão (e futuro algoz) Teddy (Pádraic 
Delaney). Sessão na mostra: Dia 7, às 16h30;

“Singing the blues in red” 
(1986)

Precioso retrato das relações sociais nos 
tempos de Guerra Fria, este drama com 
elementos musicais concorreu ao Leão de 
Ouro em Veneza e saiu de lá com o prêmio 
da Unicef. Nele, Loach explora os conflitos 
de um músico e cantor da Alemanha 
Oriental disputado pelas gravadoras dos 
EUA. Klaus (o ótimo Gerulf Pannach) não se 
alinha com o jugo comunista em sua pátria 
natal, tampouco aceita os ditames capitalistas 
da indústria da música.  Sessão na mostra: 
Dia 15, às 19h;

“Kes” (1969)
Marco do cinemanovismo (movimento 

que modernizou a linguagem audiovisual, 
engajando o cinema a transformações 
políticas e comportamentais e renovando 
sua forma) na Inglaterra, esta crônica sobre 
amadurecimento venceu o Festival de 
Karlovy Vary, em solo tcheco, um dos mais 
prestigiados da década de 1960. A trama 
segue a educação sentimental de Billy (David 
Bradley), menino de classe operária que 
adolesce, tendo um falcão como melhor 
amigo. Sessão na mostra: Dia 5, às 16h30.

DESTAQUES

Cena do filme “Ventos da liberdade” (2006), com que o diretor recebeu a primeira Palma de Ouro

Serviço
Mostra O Cinema Político de Ken Loach

CAIXA Cultural – Cinema 2 (Av. Almirante Barroso, 25 - Centro; Tel.: 3980-3815). 
De 3 a 15 de abril (terça a domingo)

Horários: Consultar programação no site oficial da Caixa Cultural ou facebook.com/
caixaculturalriodejaneiro
Ingresso: R$ 4 e R$ 2
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Com João Francisco Werneck

hilde@jb.com.br

Hildegard Angel
EMOÇÃO ONTEM na Câmara do Rio no Dia 
Mundial da Conscientização do Autismo. Na 
Mesa do Plenário, dois portadores da síndrome 
de Down, o judoca Breno Viola e o guia turístico 
Pedro Petrúcio, que encerrou o debate com 
depoimento emocionante sobre como adquiriu 
autonomia e independência ao longo da vida.

FICO ENCABULADA quando ouço 
dizerem coisas como “Marielle foi 
apenas mais uma vítima da violência” 
ou que os tiros na caravana do 
Lula foram armação do PT... NÃO 
GOSTAM do PT, não votem nele. Isso 
se chama democracia. Mas acreditar 
em lixo de fake news, sobretudo em 
“notícias” mal escritas, sem pé nem 
cabeça, forjadas, só querendo muito 
acreditar... NOSSO PAÍS tem que abrir 
o olho porque está mergulhando de 
cabeça no fascismo e, quando cair de 
vez nesse poço movediço e sem fundo 
do ódio, difícil será conseguir sair 
dele... LEVARÁ DÉCADAS, talvez, 
para limpar as mentes da contaminação 
da maldade, que nos enfraquece, 
enquanto os larápios de nossa 
soberania comem pelas beiradas, levam 
o pouco que nos restou da Petrobras, 
abocanham a Eletrobras, engolem 
nossos aquedutos... É PRÁTICO jogar 
a maldade, as mentiras, as injúrias no 
ventilador e se mudar para Lisboa, 
Miami, Nova York, Paris. Mas chegará 
uma hora em que baterá a saudade, dará 
vontade de voltar pra casa, e então?... 
O BRASIL terá se transformado num 
Iraque? Numa Síria? Ou num paiseco 
de quinta, que nada produz, apenas 
consome importados? De quinta 
economia do mundo a um subserviente 
país de empregados de estrangeiros?... 
NÃO SERÁ bem melhor puxar agora 
este freio do fascismo, do ódio, dos 
toscos do MBL, dos saudosos viúvos 

da ditadura, que desta vez, se vier, não 
deverá ser a militar, mas a ditadura do 
caos, e acertar o passo da democracia?... 
E COMO SE acerta o compasso 
democrático? Voltando a cumprir 
a Constituição. Não se deixando 
levar por fanáticos obscurantistas, os 
camisas pretas dos justiçamentos, que 
desejam alterar as leis brasileiras em 
nome de sua vontade, suas convicções 
e conveniências... EM NOME de uma 
mídia manipuladora, que contamina 
mentes e corações do povo, para atender 
aos caprichos do mercado... NÃO, QUE 
CADA um ponha a mão na consciência 

da responsabilidade que lhe cabe neste 
grave momento nacional, e não seja 
cúmplice e conivente do que amanhã 
será seu próprio arrependimento... A 
MAIS LINDA Gordinha do Rio será 
eleita dia 13, em certame no Pavilhão 
de São Cristóvão. Manequim a partir 
de 46, em duas categorias: gordinha 
tradicional, dos 18 aos 35 anos, e 
gordinha sênior, dos 36 aos 55... A 
CARIOCA vencedora enfrentará as 
gordinhas top dos outros estados onde 
há o concurso, como Minas e Espírito 
Santo... É A CONTRACULTURA 
na moda e na atitude mostrando sua 

força. Opressão de padrões de beleza, 
nunca mais!... VERINHA BOCAYUVA 
interna-se hoje na Clínica São Vicente 
para operar o nariz. Desvio de septo 
em decorrência de uma pancada. 
Sairá respirando melhor e sem aquele 
quebradinho. O cirurgião plástico é 
seu primo, o ótimo José de Faria... A 
PATRÍCIA SECCO também operou o 
nariz. Retirou um basocelular. Está de 
molho há vários dias.... EU TAMBÉM 
estou pensando em dar uma geral no... 
nariz... ESCOLHIDA POR um júri 
internacional de primeira grandeza, A 
Foto do Ano de 2018, na 4ª Premiação 
Fotográfica de Istambul, pela Agência 
Anadolu, registra um menino 
morto num campo de refugiados de 
Balukhali, em Bangladesh... É DE 
UMA beleza trágica reveladora do 
momento de barbárie e indiferença que 
vive o mundo. Uma foto, um detalhe, 
e quanta expressividade!...  O AUTOR 
dessa fotografia extraordinária é Damir 
Sagolj. Um menino morto, enrolado 
num cobertor e os olhos cobertos por 
folhas... O MENINO ABDUL Aziz e 
sua família haviam fugido de Myanmar 
dois meses antes de sua morte por 
febre... ABDUL NÃO É a única criança 
vítima dos conflitos na região... O 
EDITOR DIGITAL sênior da revista 
Paris Match, Marion Mertens, disse: “A 
foto vencedora deste ano é realmente 
forte. Ela diz muito sobre o que foi a 
grande notícia do ano. É uma foto 
muito comovente”...

hilde@jb.com.br

Hildegard Angel

Sábado da Ressurreição
Era Sábado de Aleluia, e foi a noite da ressurreição do Teatro 
Municipal, agora sob a direção de Fernando Bicudo. Uma 
glória, a abertura da programação 2018. O encontro das 
orquestras Sinfônica do Municipal e a Sinfônica Brasileira, 
sob a regência do maestro Tobias Volkmann,  foi eletrizante. 
Era evidente a alegria dos músicos por participarem daquele 
momento, executando a Sinfonia n. 2 de Gustav Mahler, 
também chamada A ressurreição. A participação das 
solistas Denise de Freitas e Flavia Fernandes, bem como das 
bailarinas Ana Botafogo e Cecília Kersche conferiu ainda 
mais encanto. Entusiasmo compartilhado pelo público, que 
aplaudiu com ênfase o momento mágico proporcionado 
pelo Municipal. E a temporada 2018 continua com o 
Ballet do Capitole de Toulouse, neste fim de semana, 
com o espetáculo Nos passos de Nureyev, uma seleção 
de coreografias inspiradas nos grandes sucessos da 
carreira de Rudolf Nureyev.

CPI investiga ciclovia Tim Maia
O Movimento Queda Ciclovia - Não Vamos 
Esquecer prepara grande mobilização no dia 21, 
sábado, às 10 horas, no Mirante do Leblon, seguida 
de missa, para lembrar os dois anos do episódio 
trágico. Pedem punição aos responsáveis. E a partir 
de hoje os desabamentos da ciclovia Tim Maia serão alvo 
de CPI na Câmara Municipal. Um time de vereadores de peso 
promete ser implacável: Renato Cinco, Alexandre Isquierdo e 
Teresa Bergher. Vão investigar as irregularidades na construção 
da ciclovia que leva o nome do Síndico, que, vivo estivesse, já 
teria pedido “me tira dessa”.

Os bons samaritanos
O Senado estuda a privatização da Eletrobras nesta primeira 
semana de abril e a oposição se organiza para vetar o projeto. A 
maior crítica à privatização da estatal vem do setor ambiental. 
Em caso de privatização, é preciso considerar o impacto na 
biodiversidade brasileira, nas bacias hidrográ� cas e no direito 
ao uso da água. A maior parte da energia nacional advém das 
hidroelétricas. O projeto do governo prevê revitalização apenas 
na bacia do São Francisco, deixando todas as outras à mercê da 
boa vontade dos empreendedores responsáveis pelas obras. É 
muita fé nos bons samaritanos.

Juliana Alves estrela, junto com 
Ailton Graça, Lázaro Ramos, 

Lellêzinha, Juan Paiva, o primeiro 
� lme black brasileiro. Produção 

escrita, dirigida, � lmada e interpretada 
100% por negros. Experiência inédita 

no Brasil. Correndo Atrás, uma 
comédia, vem na esteira do sucesso 

estrondoso de Pantera Negra e estreia 
em junho. Jeferson De 

assina a direção e divide a 
autoria do roteiro com o 

humorista Helio de La 
Peña, para quem, apesar 

da proposta de uma obra 
com identidade racial, o 

� lme não tem nada de 
pan� etário: “ele é puro 

entretenimento, sua existência 
já é um manifesto”.

Trata-se de uma adaptação de um 
livro de La Peña, que também 

faz participação especial como 
ator. O � lme foi exibido em pré-

lançamento, na casa da produtora 
Clélia Bessa, apenas para o elenco 

(aqui, a foto de Juliana Alves), 
arrancando boas gargalhadas, e o 

mesmo aconteceu em fevereiro, 
em Los Angeles, durante o  Pan 

African Film Festival, maior e mais 
prestigiado festival de arte e de 
cinema negro das   Américas.

O primeiro filme 
black do Brasil

A foto de Abdul Aziz, o menino de Myanmar, morto num campo 
de refugiados em Balgladesh, foi eleita A Foto do Ano de 2018

Foto de Damir Sagolj
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A ‘C’alma’ de 
Bernardo Lobo
Cantor e compositor apresenta no Rio show de disco gravado em Lisboa 

Serviço
Bernardo Lobo - Show de lançamento do CD “C´alma”. 

Convidados: Moyseis Marques e Pedro Miranda. 

Blue Note (Av. Borges de Medeiros, 1424 - Lagoa). 

Hoje, às 21h  Ingresso: R$ 90

Foto de divulgação

O cantor e compositor ança seu novo CD “C’alma” 
hoje, às 21h, no Blue Note, na Lagoa. Com repertório 
de músicas feitas em parceria com Marcos Valle, João 
Cavalcanti, Joyce Moreno e Pierre Aderne, o cantor e 
compositor Bernardo Lobo lança seu novo trabalho, 
“C’alma”, esta noite na Lagoa.

 O show terá como convidados Moyses Marques 
e Pedro Miranda. Gravado em Lisboa, onde mora há 
dois anos, o disco chega ao mercado 18 anos depois 
do lançamento do primeiro, quando ele assinava ape-
nas como Bena. 

O novo álbum carrega a sonoridade de músicos 
brasileiros, portugueses e cabo-verdianos e a  parti-
cipação da fadista portuguesa Maria Emilia, na faixa 
“Planisfério de amor”: “’C’alma’ faz jus ao nome, pois 
trata-se do trabalho que marca a sua maturidade como 
artista, seja cantor ou compositor e mesmo arranjador 
e instrumentista: com a calma de composições longa-
mente maturadas, Bernardo consegue transmitir sua 
essência artística”, diz o jornalista Hugo Suckman, no 
texto de apresentação. 

O show vai passear pelos vários ritmos reunidos no 
disco, como o samba com sotaque bossanovista “Ter-

A coleção Julio Cortázar na Companhia 
das Letras começará com a publicação, inédi-
ta no Brasil, de uma reunião de todos os con-
tos do escritor argentino, em um box caixa, 
em dois tomos, conforme nota da editora.

Depois, serão lançadas novas edições de 
“O jogo da amarelinha” (1963), “Bestiário” 
(1951), “Final do jogo” (1956), “As armas 
secretas” (1959), “Todos os fogos o fogo” 
(1966), “Octaedro” (1974), “Queremos tanto 
a Glenda” (1980), “História de cronópios e de 
famas” (1962), “Um tal Lucas” (1979), “Os au-
tonautas da cosmopista” (1983), “Os prêmios” 
(1960), “62 modelo para armar” (1968), “Di-

vertimento” (1986), “O exame” (1986), “A vol-
ta ao dia em oitenta mundos” (1967), “Último 
round” (1969), “O discurso do urso” (1952) e 
a versão ilustrada por José Muñoz do conto 
“O perseguidor”.

Os livros terão capas feitas especialmente 
para as edições brasileiras pelo artista norte-a-
mericano Richard McGuire - capista da revista 
“New Yorker” e autor de “Aqui”. O Grupo Re-
cord, que publicava os livros de Cortázar com 
a Civilização Brasileira, confirmou a informa-
ção, mas preferiu não comentar a mudança.

O professor e crítico Davi Arrigucci Jr., au-
tor de “O escorpião encalacrado”, diz via co-

municado que “a escrita de Cortázar se distin-
gue, entre os grandes narradores hispânicos 
do século XX, pelos riscos com que assumiu 
a liberdade de inventar, por vezes beirando o 
limite da destruição da narrativa ou o impasse 
do silêncio […] Uma literatura de invenção 
marcada na essência pela busca e pela expe-
rimentação contínua de novos rumos. Uma 
obra em rebelião permanente, em constante 
transformação”.

A Companhia das Letras avalia que Cor-
tázar passa por um momento de redescober-
ta. “Ele começa a ser lido de um jeito inédito, 
menos automático e reverente”, diz o editor 

Emilio Fraia, também em nota. “Às vezes é 
preciso que surja uma nova geração de leito-
res para enxergar um escritor com certa dis-
tância. É o que a Companhia vai ter a oportu-
nidade de fazer agora com Cortázar “

Cortázar nasceu em Bruxelas, em 1914, 
mas foi educado na Argentina - país de ori-
gem de seus pais. Estudou Letras, trabalhou 
durante algum tempo como professor em 
áreas rurais até que, em 1951, fixou residên-
cia definitiva em Paris, onde desenvolveu 
brilhante carreira literária, iniciada com a pu-
blicação de “Los reyes”. Julio Cortázar morreu 
em Paris, em 1984.  (Estadão Conteúdo)

Companhia das Letras relança obras de Julio Cortázar

ra à vista” e as de pegada nordestina, como “A barca 
dos corações partidos” e“Ciranda das lágrimas”. Os 
sambas  “Amor de valor” e “Para por aê”, em parceria 
com  Moyseis Marques, e a canção de amor  “Meni-
na das nuvens”, dedicada à Maria, a segunda filha de 
Bernardo, que nasceu em Lisboa, também estão no 
repertório. 

“‘Para por aê’” é um não menos tradicional samba 
sincopado e que conta com a participação de um dos 
grandes cantores de samba da geração de Bernardo, 
Pedro Miranda”, completa Suckman.
Sobre o artista - Bernardo Lobo iniciou carreira ar-
tística em 1990, integrando o elenco da peça teatral 
“O Ateneu”, com trilha sonora de Milton Nascimen-
to.  No ano seguinte, participou do musical infantil 
“Jardim das borboletas” e atuou como violonista em  
“Capitães de areia” (1993), sob a direção de Roberto 
Bontempo, peça que foi apresentada em diversos esta-
dos brasileiros e também em Portugal. 

Naquele ano, classificou a música “Inspiração”, em 
5º lugar, no festival Alternativa Musical, realizado na 
casa de shows carioca Mistura Fina. Em 1994, parti-
cipou, como ator, do episódio “Mãe solteira”, do pro-

grama “Você decide” (TV Globo),  gravou a faixa “No 
cordão da saideira”, no songbook de Edu Lobo, e vol-
tou a se apresentar no Mistura Fina, desta vez com a 
participação especial de Wanda Sá. Na edição 1995 do 
projeto “Humaitá pra peixe” fez show ao lado de Ma-
riana de Moraes (neta de Vinicius de Moraes) e More-
no Veloso (filho de Caetano Veloso). Também atuou 
nos projetos “Filhos de peixe” e “Encontros notáveis”.

O espetáculo  “Bernardo Lobo em boa companhia” 
veio em seguida, quando se apresentou ao lado de Chico 
Buarque, Paulinho Moska, Roberto Menescal e Wanda 
Sá, posteriormente levado para Canecão, tendo como 
convidados especiais Edu Lobo e Milton Nascimento. 

Participou do projeto “Novos cariocas”, em 1997, 
ao lado de Carol Saboya (filha de Antonio Adolfo), 
Daniel Gonzaga (filho de Gonzaguinha) e Dora Ver-
gueiro (filha de Carlinhos Vergueiro). Gravou com o 
pai a música  “Corrida de jangada” no disco “Tal pai, 
tal filho”,  produzido por Paulinho Tapajós.

O primeiro CD autoral, “Nada virtual” (2000), reu-
niu  nove canções autorais e os convidados Edu Lobo, 
Chico Buarque, Milton Nascimento, Djavan e Seu 
Jorge. Quatro anos depois começa a gravação do CD 
“Sangue de índio”, com composições próprias, entre as 
quais “Imagem e semelhança”, feita em parceria com 
Milton Nascimento e incluída no CD “Pietá”, do com-
positor mineiro.

Bernardo Lobo lançou, em 2012, o CD de inéditas 
“Valentia”, com os parceiros com Paulo César Pinhei-
ro, Rômulo Pacheco, Úrsula Corona, Edu Krieger, Ga-
briel Moura e Maria de Moraes.
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Zé Renato apresenta 
‘Bebedouro’ no Centro

Serviço

BEBEDOURO  - Lançamento do novo CD do cantor e 
compositor Zé Renato. 
Teatro Riachuelo (Rua do Passeio, 38/40 - Centro; Tel.: 
2533-8799).  
Hoje, às 19h. 
Ingresso: R$ 60 (plateia) e R$ 50 (balcão e balcão nobre)

Fotos de divulgação

Cantor de voz límpida e fluída, que ganhou do 
pesquisador Hermínio Bello de Carvalho o apeli-
do de “voz de água”, Zé Renato faz show de lança-
mento esta noite do novo álbum  “Bebedouro”, no 
Centro.  A apresentação faz parte do projeto “Som 
das 7” e ele mostrará um repertório de músicas 
inéditas e novas parcerias. “É curioso que as pes-
soas me ligam mais à figura de intérprete, mas  o 
que mais faço diariamente é compor. Este trabalho 
é uma boa oportunidade para mostrar o meu lado 
de autor”, comenta o artista.

O título do disco, lançado em janeiro, foi inspi-
rado por suas influências. “’Bebedouro’ está ligado 
às fontes em que me abasteço e tem sonoridade 
que remete a discos que ouço”, conta, citando “Li-
mite das águas” (1976), de Edu Lobo, como um 
deles. Com músicas compostas nos dois últimos 
anos, o disco tem parcerias de longa data, como 
Paulo César Pinheiro e Joyce, além de três novos, 
Moraes Moreira (“Vamos curtir o amor”), Moacyr 
Luz (“Agogô”) e João Cavalcanti. Este último faz 
participação no show de hoje. “O João vai cantar 
a nossa ‘Samba e nada mais’ e uma do disco dele”, 
antecipa Zé, que terá no palco os músicos que o 
acompanharam na produção do disco: Cristóvão 
Bastos (piano e diretor musical do disco), Zé No-
gueira (sax), Jamil Joanes (baixo), Kiko Freitas 
(bateria) e os irmãos Everson Moraes (trombone) 
e Aquiles Moraes (trompete).

A multiplicidade de parceiros e influências é 
algo que acompanha Zé Renato desde o início da 
carreira. Afinal, ele participou de várias formações 
musicais, a começar pelo primordial Boca Livre, e 
lançou com o cantor  Claudio Nucci o CD “Pelo 
sim, pelo não”. Integrou um dos mais importantes 
grupo de música instrumental dos anos 1980, ao 
lado de Nucci e de Ricardo Silveira, Marcos Ariel, 
Zé Nogueira, Jurim Moreira e João Batista. Tam-
bém fez parte, com Jards Macalé, Moacyr Luz e 
Guinga, do Dobrando a Carioca. Gravou ainda, 
com o compositor e bamba Elton Medeiros e a 
cantora Mariana de Moraes, “A alegria continua” 
e, ao lado de Renato Braz, “Papo de passarim”.

“O período inicial do Boca Livre, principalmen-

MÔNICA LOUREIRO
monica.loureiro@jb.com.br

te os dois primeiros discos, chamou a atenção e, 
com isso, tínhamos uma agenda muito movimen-
tada. O tempo foi passando e o mercado mudou. 
Já não se vendia tanto, principalmente na MPB, o 
que trouxe outros tipos de configurações de lança-
mento, divulgação e até espaço para shows”, conta 
Zé Renato.

Independente da questão de ninguém sobre-
viver apenas com um trabalho para sobreviver, o 
artista ressalta que sempre gostou de fazer proje-
tos variados e, às vezes, simultâneos. Dar conti-
nuidade aos trabalhos e se apresentar com grupos 
que já integrou, depende apenas de brechas nas 
agendas. “Exige uma grande ginástica conciliá-
-las!”, comenta, bem-humorado. Com 42 anos de 
carreira e 62 de idade, Zé Renato aponta um ama-
durecimento em sua trajetória: “É algo natural, de 
quem trabalha diariamente com música. A voz, 
as inspirações, as melodias  vão ganhando novos 
contornos”.  

A um desses projetos com que se envolveu ao 
longo do caminho, dedica carinho especial. São os 
dois CDs voltados para o público infantil, o “Sam-
ba pras crianças”  (2012) e o “Forró pras crianças” 
(2006). A boa notícia é que vem um terceiro por aí:  
“O próximo será com músicas inéditas e vai se cha-
mar ‘Água pras crianças’. Tem parcerias com Joyce, 

Zélia Duncan e Juca Filho, são músicas que abor-
dam a questão da água no planeta”, antecipa ele,  
destacando que 99% das músicas já estão prontas 
e que, ainda no primeiro semestre,  pretende entrar 
em estúdio para gravá-las. “A princípio, será no for-
mato dos anteriores, onde eu canto com um coro de 
crianças e alguns convidados”, completa.   

Se ainda não há nada previsto para “Bebedou-
ro” depois do show desta noite, Zé Renato adianta 
que, ainda este ano, deverá ser lançado  um CD 
comemorativo dos 40 anos do Boca Livre. “Es-
tamos organizando o repertório para esse disco 
novo. Além disso, queremos muito reeditar discos 
lá do início que estão fora de catálogo. Quem sabe 
uma caixa?”.

O Boca Livre já está organizando o repertório do álbum comemorativo dos 40 anos do grupo 
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A individual “Almir Reis - O mergulho”, será inaugurada 
na próxima quinta-feira no Via Sete Arpoador. Nesta série, 
formada por 15 trabalhos inéditos, o fotógrafo e artista plás-
tico paulista reitera sua alma de carioca, fazendo da cidade a 
musa inspiradora de suas obras. São trabalhos que misturam 
elementos de computação gráfica, colagens e imagens retira-
das de fotos de sua autoria, como por exemplo os coqueiros 
da praia de Ipanema. 

Com 18 anos de carreira, Almir Reis 
expôs em várias cidadesdo Brasil e exte-
rior,  como Munique, Paris, Buenos Aires, 
Washington, Tóquio, Miami e Islamabad. 
Conhecido por retratar grandes centros 
urbanos, o artista optou pelo território das 
experimentações na série “O mergulho”. 
“Entrei de cabeça para testar e explorar as 
imagens e ângulos, adicionando recursos 
tecnológicos, colagens, buscando e provo-
cando resultados inusitados e instigantes, 
inventando e reinventando”, conta Reis.

Terça-feira, 3 de abril de 2018

Van Gogh em Ipanema

Arte híbrida
no Arpoador
Almir Reis apresenta nova fase de 
obra inspirada no Rio de Janeiro

Solo inspirado nas cartas do pintor ao irmão Theo é montado 
na Casa de Cultura Laura Alvim com Rafael Mannheimer

Serviço

O último delírio de Van Gogh - Texto e direção Jiddu Saldanha. Com Rafael Mannheime r- Ter. e qua, às 19h - Teatro Rogério Cardoso | Casa de Cultura Laura Alvim - (Av. Vieira Souto, 176 - Ipanema; 

Tel.: 2332-2015) - Classificação: 12 anos - Lotação: 53 lugares- Duração: 50 minutos - Ingressos: R$30 e R$15 - Bilheteria aberta a partir das 16h

Serviço

Almir Reis - O mergulho

Inauguração: 5 de abril, às 19h

Via Sete (Rua Gomes Carneiro, 

30/2º andar. Ipanema. 

Tel. 2522-7749)

Visitação: diariamente, das 12h às 

23h, a partir de 6 de abril

Duda Simões/Divulgação

Ator e pintor, Rafael Mannheimer ministrará oficina dias 8 e 14

MÔNICA RIANI
mônica.riani@jb.com.br

Em temporada na Casa de Cultura 
Laura Alvim, às terças e quartas-feiras, 
o solo “O último delírio de Van Gogh” é 
inspirado nas cartas do pintor holandês 
ao rimão Theo.  A trama gira em torno 
da venda malsucedida de suas obras, re-
sultando num surto psicótico do artista. 
Quando sobe o pano, o espectador tem a 
impressão de estar diante de uma pintura 
ampliada de Vincent Van Gogh (1853-
1890), na qual o ator e intérprete Rafael 
Mannheimer é parte integrante. O espe-
táculo foi idealizado por Jiddu Saldanha, 
autor do texto e diretor da montagem. Aos 
38 anos, carioca descendente de alemães, 
Mannheimer protagoniza o segundo mo-
nólogo da carreira. 

“Todos os elementos da encenação 
convergem para formar um painel, com 
características da obra de Van Gogh, que 
foi uma criação da diretora de arte Ale-
xandra Arakawa. Durante a narrativa, eu 
mesmo elaboro uma tela”, conta o ator, 
que também é artista plástico. Cenário e 
figurinos vão ao encontro de aspectos da 
pincelada de Van Gogh na concepção do 
artista plástico e designer Duda Simões. 

No próximo sábado, o diretor Jiddu 
Saldanha vai oferecer uma oficina de te-
atro corporal. No domingo e no dia 14 de 
abril, o artista Rafael Mannheimer dará 
aulas sobre improviso cênico sobre tela. 
Inscrições e informações através do email 
cia.em.criacao@gmail.com. (M.R.)

Fotos de divulgação
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