Nesta edição especial reforçamos
nossos princípios de defesa da
soberania nacional, de um estado forte
e indutor do desenvolvimento do país,
de uma política externa ativa, altiva e
sem submissão a qualquer país e na
ênfase nos Direitos Humanos como
norma consagrada na Carta de 1988.
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TRABALHADORES EM DEFESA DA SOBERANIA NACIONAL

Após manifestações na Refap (RS), Reman (AM), Refinaria Abreu e Lima (PE), Replan (SP), Recap (SP), Regap (MG), Mossoró (RN), Rlam (BA) e Reduc (RJ), o ato aconteceu na Repar, em Araucária-PR

Lira, Guedes e Bolsonaro
querem vender a Petrobras
Primeiro foi Arthur Lira quem começou afirmando que o ICMS era o ‘vilão’ da
gasolina. Dando um passo adiante no jogo combinado, Lira questionou se não
seria o caso de privatizar a Petrobras. Paulo Guedes ‘tabelou’ afirmando que
vendendo as ações o dinheiro poderia ser destinado aos pobres. E por fim,
o presidente da República fechou a triangulação afirmando que talvez fosse
melhor privatizar a estatal para se livrar da culpa pelos aumentos sucessivos
dos combustíveis como se os três não soubessem que a verdadeira causa

PRECARIZAÇÃO

do descontrole dos preços é a submissão à política de Preços de Paridade
Internacional (PPI), imposta durante a gestão golpista de Michel Temer e
que está sendo aprofundada pelo atual governo, que beneficia os acionistas
internacionais em detrimento do brasileiro que é o acionista majoritário da
Petrobras. Nesta edição especial, os petroleiros mostram a força da classe
trabalhadora com mobilizações que prometem se intensificar em 2022, ano
eleitoral e decisivo para o futuro do Brasil como nação soberna. Págs. 4 a 7

O BEIJO DA DISCÓRDIA

Cinco motoristas de
app são assassinados
em uma semana, como
o pastor Heraldo

EDUCAÇÃO

Ficção e realidade
mostram a luta digna
dos profissionais no
Dia do Professor
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DIREITOS HUMANOS

GEOGRAFIA DA FOME

Policiais são acusados
de matar e plantar arma
em quarto infantil na
Chacina do Jacarezinho
Pág.9

Além do Super-Homem
bissexual, conheça outros
cinco heróis que romperam
barreiras nos quadrinhos
O anúncio de que o próximo Superman vai ser bissexual gerou cortadas no vôlei, crise de identidade nos frágeis machões, mas a mudança
nas abordagens dos super-heróis e heroínas abrange outras questões
pouco retratadas. Miss Marvel é muçulmana. Phastos, talvez seja o primeiro super-herói assumidamente gay no universo Marvel e tem os clássicos Pantera Negra, Mulher-Maravilha e Demolidor. Pág. 11

No Dia Mundial da
Alimentação, país que
havia erradicado a fome
não tem o que festejar
Pág. 10
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Dia do Professor foi
criado por Antonieta de
Barros, primeira deputada
negra do Brasil
Filha de
escrava liberta,
Antonieta de
Barros foi
eleita em SC
três anos após
sufrágio que
permitiu a
participação
política das
mulheres
e propôs a
lei, que foi
nacionalizada
por João
Goulart
em 1963

B

em mais que uma data
comemorativa, o Dia do
Professor, comemorado
neste dia 15 de Outubro,
é um símbolo de luta da
participação política para mulheres e
para o movimento negro.
A data foi um projeto de Antonieta
de Barros, que se elegeu deputada
estadual em Santa Catarina pela primeira vez em 1934 pelo Partido Liberal Catarinense.
Um ano após ser reeleita para seu
segundo mandato,em 1947,ela propôs
a Lei nº 145, de 12 de outubro de 1948,
que criava o Dia do Professor e o feriado
escolar em Santa Catarina.

“Acho que o que estamos vivendo é
tão distópico que era difícil imaginar que
aconteceria.Mas quando Bolsonaro surgiu,ficou tudo muito claro,o que ele era,
o que pretendia e quais eram os valores,
ou os não valores, dele”, refletiu.
Ela confessou que em certo momento
apoiou a Operação Lava Jato, pois pensava que estava mostrando para o povo o

Diretor-Presidente: Ralph Lichotti

ARTIGO
anos em uma escola particular após
ganhar a simpatia do político Vidal
Ramos ao acompanhar a mãe no trabalho na casa do patrão.
Em maio de 1922, aos 17 anos, ela
inaugurou o Curso Particular de Alfabetização Antonieta de Barros, para ensinar adultos a ler e a escrever.
“Educar é ensinar os outros a viver;
é iluminar caminhos alheios; é amparar
debilitados,transformando-os em fortes;
é mostrar as veredas,apontar as escaladas,possibilitando avançar,sem muletas
e sem tropeços; é transportar às almas
que o Senhor nos confiar à força insuperável da Fé”,disse em um dos discursos feitos no parlamento catarinense.

que de fato acontecia nos bastidores
da política e se decepcionou com o
que vinha sendo divulgado,“porque eu
sempre votei no PT e no Lula”. Entretanto,“as coisas se confundiram: não era
uma luta contra a corrupção, era para
dar um golpe”.
Hoje em dia, a atriz ponderou que
aqueles que seguem apoiando Bolsonaro são ignorantes e destacou que falta
educação de base no Brasil.“É isso ou
existe um fascismo encubado nas pessoas e isso é mais assustador”, agregou
ela, que hoje é muito ligada ao movi-

mento feminista,principalmente ao feminismo negro.
Ela discorreu sobre sua trajetória na
comédia, que culminou com sua atuação na TV Pirata:“Acho que o humor
tinha uma linguagem com a que eu me
identificava mais do que com as novelas. Quando eu fazia novelas [antes da
TV Pirata],não queriam me chamar para
fazer comédia.Depois não queriam me
chamar para fazer novelas,apenas comédias.E eu sempre queria fazer coisas que
não tinha feito ainda”.
Apesar de ainda gostar de fazer
comédias, a atriz apontou para o fato
de que hoje em dia as piadas são muito
diferentes das de seu tempo na TV Pirata,
“porque a gente já evoluiu muito no que
é considerado piada e no que é só preconceito”.
Sobre os papéis que mais marcaram
sua carreira, ela citou seu mais recente,
o da professora Lucia em Segunda Chamada, em que ela luta contra o fechamento do EJA,o programa de educação
para jovens e adultos, na escola onde
trabalha.
“Me marcou porque eu entrei no universo da educação pública,da educação
para adultos.Conheci escolas,professores,alunos,assisti aulas,gravamos numa
realidade muito dura,muito conhecida
no nosso país. E me marcou principalmente o retorno que tive dos professores
e alunos do EJA,porque antes de começar a gravar eu tinha a preocupação de
que as pessoas se sentissem representadas, que não fosse uma caricatura ou
algo estereotipado,então foi um prêmio
sentir esse retorno”, discorreu.
Para o futuro,Bloch disse ver a indústria do audiovisual com bons olhos,
menos machistas, com menos do chamado “culto à juventude”,“e acho que
isso tem a ver com o fato de ter mais
mulheres escrevendo e dirigindo novelas e peças, existe um novo olhar”.

Cultura
assusta o
fascismo

Atriz fala de sua carreira,
comenta a série ‘Segunda
Chamada’ e afirma que
omissão perante Bolsonaro
é cumplicidade

Ricardo Oliveira da Silva

A data só viria a ser oficializada
nacionalmente em outubro de 1963
pelo presidente João Goulart.
Antonieta foi eleita menos de meio
século após a abolição da escravatura
e apenas dois anos depois do sufrágio
que deu às mulheres o direito à participação política por meio do voto
facultativo.
Nascida em Desterro, antigo nome
da capital catarinense Florianópolis,em
11 de junho de 1901, Antonieta é filha
da escrava liberta Catarina, que sustentou a família como lavadeira após
a morte precoce do marido – um ano
depois do nascimento da filha.
Antonieta foi alfabetizada aos cinco

Débora Bloch

Em homenagem ao Dia do Professor,
publicamos uma entrevista da premiada
atriz Débora Bloch que discorre sobre
sua atuação em Segunda Chamada no
Globoplay, onde interpreta uma professora, sua trajetória profissional e a situação política do país.
“Essa professora tem me ensinado
muito porque realmente é imenso,é uma
personagem muito especial, umas das
mais especiais da minha carreira. Essa
personagem me levou a conhecer lugares a conviver e me aproximar de universos que me transformaram,mexeram
muito comigo”, contou a atriz.
Ela reforçou o papel da cultura na
atualidade como algo que provoca o
pensamento crítico,“aponta para a verdade, propõe a liberdade e o amor, coisas que acho que para o atual governo
fascista são muito assustadoras”.
A atriz,que disse que votará em Lula,
defendeu que não se posicionar contra Bolsonaro é consentir com o seu
governo, que diante do “nível de desumanidade,o não combate é de uma falta
de empatia e responsabilidade”.
Bloch afirmou gostar muito do Brasil,“mas que está sendo difícil gostar do
Brasil de agora, em que a gente só vê
tragédia, desmonte e desgoverno”. Ela
também disse nunca ter imaginado que
o tema do suposto combate à corrupção levaria à criação do bolsonarismo.

Os desafios
da laicidade
no Brasil

Edição e design: Ricardo de Souza, Rochinha,
Anabella Landim, Mel de Moraes

A laicidade,aqui entendida
como a existência de instituições públicas que não adotam
de forma oficial um credo religioso particular, e que garante
o direito legal dos cidadãos
em serem livres nas escolhas
e manifestações de crenças
religiosas, é um fenômeno
recente e de trajetória tortuosa em nosso país.
Dos primórdios da colonização portuguesa no século
XVI até o fim da monarquia
em 1889, o catolicismo foi a
religião oficial.
A Constituição republicana de 1891 foi a primeira
que apresentou o princípio da
laicidade no país ao extinguir
o catolicismo como religião
oficial e estabelecer a liberdade de culto.E,digno de menção, foi a única que não fez
referência ao termo Deus em
seu preâmbulo.
Contudo,a implantação do
Estado laico no Brasil ocorreu em uma sociedade profundamente religiosa.Naquela
época, havia a hegemonia dos
católicos. Hoje, há a projeção
dos setores evangélicos. Nesse
cenário, é tarefa árdua preservar instituições laicas.
A partir da década de
1920/30 a Igreja Católica
desenvolveu um ativismo procurando recuperar o terreno
perdido com o fim da monarquia. No início da década de
1930 ela conseguiu que o
ensino religioso voltasse a ser
disciplina nas escolas públicas, com anuência do presidente Getúlio Vargas que buscava dividendos políticos na
aliança com a Igreja.Hoje,setores evangélicos atuam no Congresso Nacional por meio de
uma aguerrida bancada.
A laicidade do Estado no
decorrer do período republicano brasileiro tem convivido
não apenas com o ativismo
político das igrejas organizadas,mas com uma série de práticas que destoam desse princípio,como presença de crucifixos em repartições públicas
e orações em casas legislativas.
Por outro lado, temas são interditados na pauta política sob
justificativa religiosa.
E quando se busca pautar
determinados temas no debate
político, como legalização do
aborto e casamento homoafetivo, com base no princípio
da laicidade do Estado, não
é incomum ouvir que Estado
laico significa “querer acabar
com a religião”. Nada mais
longe da verdade, uma vez
que a laicidade é o princípio
que visa justamente garantir
que todos tenham o direito ao
livre exercício de sua crença
ou não crença religiosa.
O fenômeno do bolsonarismo constitui o atual desafio a laicidade do Estado, cujo
conteúdo é garantido pela
Constituição de 1988.A defesa
de um“ministro terrivelmente
evangélico no STF” é apenas
um exemplo disso.
Falar sobre a laicidade,
explicar o que ela significa
conceitualmente e mostrar sua
trajetória histórica, ainda que
não seja suficiente,é um passo
para combater desejos teocráticos expresso em setores da
sociedade brasileira.
Doutor em História pela
UFRGS e docente do Curso
de História da UFMS/CPNA

Tratamento de Imagens: Carlos Júnior
https://www.tribunadaimprensadigital.com.br/

Rio de Janeiro,
Domingo, 17, a quarta-feira,
20 de outubro de 2021

DA POLÍTICA

3

Relatório da CPI da Covid deve responsabilizar
63 pessoas por crimes na pandemia
Entre essas pessoas, estão o presidente Jair Bolsonaro e filhos, ministros e ex-ministros,
deputados e médicos. Relatório será apresentado na próxima terça e votado na quarta.

O

relatório vai demonstrar a existência de
uma organização com sete núcleos articulados entre si para disseminar conteúdo falso (as chamadas fake news) para
a população sobre o combate à pandemia. A CPI constatou que a estrutura
oficial do governo foi usada para levar
desinformação aos brasileiros.
Parte das informações que devem ser
utilizadas no relatório foram compartilhadas pelo Supremo Tribunal Federal a
partir de investigações já feitas pela Polícia Federal no inquérito das fake news.
De acordo com a apuração da CPI,o
comando vem do presidente da República, Jair Bolsonaro, e dos filhos, que
criam e replicam fake news sobre os
impactos da pandemia.
O relatório deve dizer que o segundo
núcleo (formulador) e o terceiro núcleo
(execução e apoio às decisões) são
formados por servidores do gabinete
da Presidência, incluindo o que ficou
conhecido como gabinete do ódio. E
o quarto núcleo (político) seria formado por parlamentares, políticos e
religiosos que dão suporte às decisões
da organização.
Os outros três núcleos estariam
mais relacionados a pessoas de fora do
governo:o núcleo de produção das fake
news e operação das redes sociais; o de
disseminação das fake news;e o de financiamento desses conteúdos.

relatório final da CPI da Covid deve pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 11 crimes na condução da pandemia.Também devem ser responsabilizados filhos do presidente, ministros e
ex-ministros, funcionários e ex-funcionários do governo, deputados
e médicos. No total, deve propor que 63 pessoas sejam indiciadas.

Do anúncio da abertura da CPI, no
plenário do Senado, em 13 de abril, até
hoje, os senadores interrogaram 59 pessoas na condição de convidadas, testemunhas ou investigadas.
Muitos buscaram proteção no
Supremo Tribunal Federal para não ser
presos,ficar calados ou não responder a
perguntas que pudessem incriminá-los.
Em seis meses de trabalho, assessores do Senado,policiais federais,auditores da Receita Federal e do Tribunal de
Contas da União ajudaram a analisar
dados fiscais, bancários e telefônicos,
mensagens apreendidas em celulares,
e-mails,telegramas diplomáticos,contratos e outros milhares de documentos de
domínio público e sigilosos.
Nas mais de mil páginas do relatório,
que vai ser lido na terça-feira que vem,
o senador Renan Calheiros (MDB-AL)
deve afirmar que:
• o governo manteve um gabinete
paralelo para dar suporte a medidas na
área de saúde contra as evidências científicas;
• trabalhou com a intenção de imunizar a população por meio de contaminação natural, a chamada imunização de rebanho;
• priorizou o tratamento precoce
sem eficácia comprovada;

Estudo aponta
subnotificação
em 24,6% das
mortes por
Covid no Brasil

• agiu contra a adoção de medidas
não farmacológicas, como o distanciamento social e o uso de máscaras;
• e,deliberadamente,atuou para atrasar a compra de vacinas.
O relatório deve dizer que o governo
federal foi omisso e optou por negligenciar o enfrentamento da pandemia.
Com esse raio-X dos comportamentos e atitudes,Renan Calheiros deve indicar o cometimento de 22 crimes diferentes, entre os quais homicídio, genocídio
de indígenas, crimes contra a humanidade,corrupção,fraude em licitação,prevaricação e falsificação de documentos.
O relatório deve recomendar que 63
pessoas sejam indiciadas, além de uma
empresa,a Precisa Medicamentos,envolvida na suspeita de corrupção na venda
da vacina Covaxin ao governo federal.

defender interesses privados),incitação
ao crime e improbidade administrativa;
• o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, por
incitação ao crime.
MINISTROS
O relator deve ainda indiciar três
ministros:
• Marcelo Queiroga (Saúde),por epidemia culposa, com resultado morte e
prevaricação;
• Onyx Lorenzoni (Trabalho,ex-ministro da Casa Civil e da Cidadania), por
genocídio de indígenas;
• Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União) por prevaricação.

BOLSONARO E FILHOS
Segundo o relator da CPI,o presidente
Jair Bolsonaro vai ser indiciado por 11
crimes,conforme publicamos em nossa
primeira edição.
Renan Calheiros também deve pedir
o indiciamento de três filhos do presidente:
• o senador Flávio Bolsonaro por
advocacia administrativa (quando um
servidor se vale do cargo que ocupa para

EX-MINISTROS E FUNCIONÁRIOS
O ex-ministro da Saúde Eduardo
Pazuello deve ser o segundo com maior
número de pedidos de indicamento —
sete,só atrás do presidente Jair Bolsonaro:
• epidemia com resultado morte;
• incitação ao crime;
• emprego irregular de verbas públicas;
• prevaricação;
• comunicação falsa de crime;
• genocídio de indígenas;
• e crime contra a humanidade.
Outro ex-ministro, Ernesto Araújo

Levantamento da organização global de saúde Vital Strategies aponta que
há subnotificação em 24,6% das mortes
no Brasil por Covid-19,entre 19 de abril
de 2020 e 27 de setembro de 2021. De
acordo com os pesquisadores,contabilizando esses óbitos, o país estaria na
marca de 712.858 vítimas pela doença.
O estudo mostra ainda que embora
a subnotificação aconteça em todas as
idades,ela é proporcionalmente maior
na faixa de 0 a 9 anos,chegando a uma
correção de 152,8%. A pesquisa utilizou dados do Sistema de Informação
da Vigilância Epidemiológica da Gripe
(SIVEP-Gripe), do Ministério da Saúde,

que é o principal banco de dados nacional para registro de internações e óbitos por Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG).
A CNN entrou em contato com o
Ministério da Saúde, apresentou os
dados levantados pela pesquisa e questionou à pasta se pode haver erro nos
dados do Governo Federal.
Em nota,o ministério informou que,
por ser preliminar, a base de dados da
pasta“ainda está em processo de qualificação dos dados por estados e municípios”, que “60% das causas mal definidas ocorreram fora dos estabelecimentos de saúde, condição limitante

(Relações Exteriores),deve ser indiciado
por epidemia culposa com resultado em
morte e por incitação ao crime.
Também são responsabilizados funcionários ou ex-funcionários de alto escalão do governo,como Élcio Franco,Mayra
Pinheiro, Roberto Ferreira Dias, Arthur
Weintraub e Fábio Wajngarten.

PREVENT SENIOR
O caso da operadora de plano de
saúde Prevent Senior, que ganhou destaque ao final das investigações, deverá
ter um capítulo à parte.
Para a CPI, a operadora pressionava
médicos a prescreverem remédios do
chamado kit covid, comprovadamente
ineficazes no combate à doença,como
parte de um estudo sem o consentimento dos pacientes e em conjunto
com o governo federal.

GABINETE PARALELO E
NÚCLEOS
Na lista,devem estar também pessoas
apontadas como integrantes do gabinete
paralelo, como os empresários Luciano
Hang e Otávio Fakhoury, por incitação
ao crime, e Carlos Wizard, por epidemia
culposa com resultado morte, além da
médica NiseYamaguchi e do virologista
Paolo Zanotto, pelo mesmo crime.
A TV Globo também apurou que o

INDÍCIOS DE QUE A PREVENT
OCULTAVA MORTES POR COVID
No relatório, Renan Calheiros deve
propor o indiciamento de oito médicos da Prevent e do diretor da empresa,
Pedro Benedito Batista Júnior por perigo
para a vida ou saúde de outrem,omissão
de notificação de doença,falsidade ideológica e crime contra a humanidade.
Se aprovado pela maioria dos senadores da CPI, na votação prevista para
quarta-feira, o relatório será enviado à
Procuradoria-Geral da República, que
terá a tarefa de conduzir as investigações sobre os indiciados com foro privilegiado, como o presidente Jair Bolsonaro,ministros e parlamentares federais.
O relatório será ainda enviado para a
primeira instância do Ministério Público
Federal e dos estados,que terão de levar
à frente as apurações que envolvem os
outros indiciados.
Cópias das investigações serão encaminhadas para Polícia Federal e Receita
Federal, além do Tribunal Penal Internacional, por causa das acusações de
genocídio de indígenas e crimes contra a humanidade.

para o registro das causas que levaram
à morte na Declaração de Óbito”,e que
“os dados referentes aos anos de 2020
e 2021 são preliminares e estão sujeitos a alterações”.
Com relação aos casos de subnotificação em crianças, a pasta afirmou
ainda que “nos casos de menos de 9
anos de idade não há evidências de
aumento no número de óbitos por causas mal definidas nos anos atingidos
pela pandemia de Covid-19”.
Após o resultado do estudo,a infectologista e assessora técnica sênior da
Vital Strategies, Fátima Marinho, disse
ter sugerido ao Ministério da Saúde

a criação de um conselho para revisar os atestados de óbitos com causas
definidas como “código garbage”, que
são: septicemia,neoplasia,hipertensão,
embolia pulmonar e insuficiência cardíaca. Segundo o Conselho Nacional
de Secretários de Saúde (Conass), na
quinta-feira (7),o Brasil passou a marca
de 600 mil mortes causadas pelo coronavírus.
O grupo de pesquisadores da Vital
Strategies concluiu que apesar de a subnotificação de óbitos no país ter sido
verificada em todas as idades, ela é
bem maior entre 0 a 9 anos, chegando
a 152,8% mais casos.

DEPUTADOS
Seis deputados devem estar na lista
de indiciados de Renan Calheiros:
• o líder do governo na Câmara,
Ricardo Barros, por advocacia administrativa e improbidade administrativa;
• Osmar Terra, por epidemia culposa com resultado morte e incitação
ao crime;
• Carla Zambelli,Bia Kicis,Carlos Jordy
e Hélio Lopes, por incitação ao crime.
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Os atos reuniram petroleiros próprios e terceirizados de várias regiões do país, além de representantes de movimentos sociais e parlamentares

Petroleiros, movimentos sociais,
parlamentares e o povo brasileiro
vão defender a soberania nacional
Em atos realizados nesta quinta (14) e sexta (15), dirigentes da FUP
denunciaram os impactos do desmonte do Sistema Petrobrás, como a disparada
do preço dos combustíveis e a dependência da importação de fertilizantes

A

Refinaria Presidente
Getúlio Vargas (Repar),
em Araucária-PR, recebeu na manhã de
quinta-feira (14) mais
um ato da Caravana Nacional Contra
as Privatizações e Precarização das Condições de Trabalho na Petrobrás,organizada pela FUP,FNP e sindicatos filiados.

Já houve manifestações na Refap (RS),
na Reman (AM), na Refinaria Abreu e
Lima (PE), na Replan (SP), na Recap
(SP),na Regap (MG),em Mossoró (RN),
na Rlam (BA) e na Reduc (RJ).
Nesta sexta,15,o ato foi realizado na
Unidade de Industrialização do Xisto
(SIX),em São Mateus do Sul,também no
Paraná.No dia 29 de outubro,a caravana

chega ao COMPERJ, em Itaboraí (RJ).
Os atos na Repar e na SIX reuniram
petroleiros próprios e terceirizados de
várias regiões do país, além de representantes de movimentos sociais e parlamentares.Deivyd Bacelar,coordenador
da FUP,destacou a importância da caravana e da unidade da categoria na resistência contra as privatizações.“Nos atos

que realizamos em todo o Brasil, passamos desde a Rlam (Bahia) até a Refap
(Rio Grande do Sul),falamos sobre esse
processo de privatização que faz mal
ao país, que retira a riqueza das mãos
do povo para transferir ao capital financeiro internacional. Se a Repar ainda
não foi vendida é por causa da resistência e luta que vêm sendo feitas nas

portas das fábricas, com os trabalhadores demonstrando que são contrários à
privatização e à precarização”.
O presidente do Sindipetro Paraná
e Santa Catarina,Alexandro Guilherme
Jorge,anfitrião desta edição do protesto,
ressaltou a importância da unidade da
classe trabalhadora.“Sabe quando não
tem diferença de cor de crachá ou de
uniforme? É quando você não tem
emprego. Você vai fazer o que for preciso para dar sustento para a sua família. A nossa unidade tem que ser para
termos trabalho e dignidade. Por isso a
gente enfrenta e faz o que for preciso.
Nossa luta é para que melhore para todo
mundo junto.É por isso que tenho muito
orgulho de estar lado a lado de vocês
em qualquer frente de batalha por dignidade e trabalho”.
A luta por dignidade também esteve
na fala de Adaedson Costa, secretário
geral da FNP e diretor do Sindipetro
Litoral Paulista.“Temos que perceber
que nossa dignidade está sendo atacada. Não apenas do empregado próprio, como do contratado, pois somos
todos petroleiros e trabalhadores desse
Brasil.Vejam o que está acontecendo.A
Petrobrás antecipou o pagamento de R$
32 bilhões em dividendos para acionistas.Na pandemia,enquanto muitos perderam empregos, aumentou o número
de bilionários no país.Tem algo errado
acontecendo,pois poucos estão ficando
mais ricos e nós,trabalhadores que produzimos as riquezas, estamos cada vez
mais achacados”, protestou.
Gerson Castellano, diretor da FUP
e do Sindiquímica-PR, chamou atenção para os impactos das privatizações e do fechamento de unidades
da Petrobrás, como a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados, que está localizada no mesmo complexo da Repar,em
Araucária.“Quando fecharam a Fafen
Paraná,todos foram demitidos.Tinham
mil pessoas ali dentro, hoje são apenas cinquenta. Em parada de manutenção, a unidade empregava quase
cinco mil e olha a situação que está
hoje. Tudo é fruto daqueles vinte centavos da passagem do transporte coletivo lá de 2013. Saímos da situação de
pleno emprego para termos quase 20
milhões de desempregados e desalentados. O salário médio de terceirizado lá
atrás que era de R$ 2,5 mil, atualmente
está em R$ 1,2 mil porque tem muito
desempregado. Quem tem um filho
pedindo um tênis, um caderno, vai trabalhar pelo valor que tem disponível
no mercado”.
Da imprensa do Sindipetro PR,
SC, e FUP/Fotos: Gibran Mendes
(Repar) e Juce Lopes (SIX)

Manifesto da AEPET e entidades exige fim do PPI, com CPI na Petrobrás
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A Associação dos Engenheiros da
Petrobrás – AEPET,o Clube de Engenharia,a Associação Brasileira de Imprensa
– ABI, a Federação Brasileira de Geólogos - FEBRAGEO e o Conselho Federal de
Economia - COFECON vêm manifestar a
necessidade de intervenção,nos limites
da Constituição Federal,visando alterar
o modelo de administração do preço
dos derivados que está sendo adotado
pela Petrobrás.
Poder-se-ia dar pela instauração de
Comissão Parlamentar de Inquérito –
CPI, no âmbito do Congresso Nacional,
para a qual já existe requerimento do
deputado federal Paulo Ramos – PDT/
RJ, (CD212527785900), assim como, no
mesmo sentido,outro requerimento do
deputado Nereu Crispin - PSL/RS.
A criação da Petrobrás (1953) foi
possível graças ao esforço e sacrifício
de brasileiros, tamanha a pressão contrária vinda de interesses internacionais,
infiltrados em nossa sociedade. Assistimos ao fim do monopólio (1997) e à
frustrada tentativa de privatização com
a Petrobrax. Logo veio a entrega de seu
capital ao mercado especulativo estrangeiro, com a entrada na bolsa de Nova
Iorque (2000).
Aquela riqueza (da bacia de Campos
e agora do pré sal) não poderia pertencer
aos brasileiros.O conceito da Petrobrás
e dos petroleiros junto à opinião pública
brasileira era positivo.O esforço de seus
funcionários e gestores culminou com a
descoberta de reservas de petróleo no
pré-sal brasileiro (2006). Esta recebida
em princípio com ceticismo, pela con-
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siderada difícil viabilidade econômica
e elevados custos de produção.
Foi aí que a capacidade da companhia se mostrou por completo, com
o desenvolvimento de novas tecnologias tornando tecnológica e economicamente viável a exploração no pré-sal.
A Petrobrás recebeu as maiores premiações internacionais por seu desenvolvimento tecnológico e passou a ser
conhecida como empresa “líder mundial na exploração em águas profundas e ultra profundas”. Um feito inimaginável para nosso País, e muito pouco
divulgado ao povo brasileiro.
Numa indústria fundamental, onde
atuam empresas gigantes,com 100 anos
de experiência e enormes volumes de
recursos,nossa estatal se mostrou superior.
Em 2010 foi descoberto o campo
supergigante de Búzios,o maior campo
em águas profundas no mundo. Entre
2010 e 2014, a Petrobrás investiu mais
de US$ 200 bilhões que alavancaram o
crescimento do país.
Estudos mostram que para R$ 1
bilhão investido pela Petrobrás mais R$
600 milhões são investidos em outros
ramos de atividade no País. Por bilhão
de reais investido mais de 25 mil empregos são gerados. O fato é que no período 2010/2014, o Brasil sempre obteve
superávits fiscais e a relação Dívida/PIB
nunca ultrapassou 60%. A Petrobrás se
transformou numa das maiores petroleiras do mundo. Os planos já indicavam que a capacidade de geração operacional de caixa da Petrobrás supera-
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ria a das demais petroleiras internacionais (Exxon, Chevron, Shell, BP e Total).
Porém, deve-se ter em mente que,
para a maioria dos países, não importando a ideologia política, o interesse é
ter o Brasil sempre um estável e regular
fornecedor de matérias primas.
O Brasil voltava a incomodar e,diante
das circunstâncias,era difícil classificar a
Petrobrás como um“paquiderme”qualificativo usado para as estatais brasileiras.
Corrupção em empresas,sejam públicas ou privadas,principalmente quando
estão em fase de grande investimento,
sempre foram registradas. Na Petrobrás
não seria diferente e, considerando o
enorme volume de investimentos em
andamento, a corrupção não foi desproporcional.
Com a operação Lava Jato,os números da corrupção apurados eram informados, com escândalo, diariamente a
uma população estarrecida, que, no
entanto, não imaginava os interesses
que isto acobertava.
Ao final de 2014 o sonho de desenvolvimento brasileiro foi enterrado.Todos
investimentos paralisados e centenas de
milhares demitidos.Aldemir Bendine foi
nomeado presidente da companhia e
seu Plano de Negócios e Gestão - PNG
2015/2019 - previa a venda de US$ 57
bilhões em ativos da empresa.Somente a
corrupção não mostrou força suficiente
para acabar com a confiança do povo
na empresa e nos petroleiros.Era preciso
algo mais.A oportunidade aconteceu em
2015,quando se deu forte desvalorização
da moeda nacional, aumentando subs-
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tancialmente o endividamento da companhia, quando analisado em reais. Foi
então inventado, com potente divulgação pela mídia e sem mostrar qualquer
número,que a empresa tinha problemas
de caixa e dívida impagável.
A mentira prosperou e se transformou em verdade para a grande maioria
dos brasileiros. Assim a confiança que
existia na empresa e nos petroleiros chegou ao fim e se transformou num sentimento de desprezo. Estava autorizada
sua destruição. Ninguém se importava
mais com ela.
De nada adiantava mostrar que
a geração operacional de caixa da
empresa nunca foi inferior a US$ 26
bilhões e a liquidez corrente maior
do que 1,5. Entre 2015 e 2016, ainda no
governo Dilma, os preços dos combustíveis no Brasil foram mantidos 40/50%
acima dos preços internacionais,o que
serviu de base para que Pedro Parente
institucionalizasse o Preço de Paridade
de Importação – PPI.
Com o PPI as refinarias passaram a
cobrar pelos combustíveis (em princípio só gasolina e diesel) como se estivessem importando os produtos (preço
internacional + frete até o Brasil + custo
portuário de internação + frete até a refinaria + seguros).
Com isto, refinarias no exterior passaram a fornecer seus produtos para o
Brasil, tomando mercado da própria
Petrobrás, que ficou com suas refinarias ociosas em até 30%.
E a própria existência da Petrobrás e
sua liderança na exploração em águas

n e s ta q u a r ta - fe i r a

(13)

profundas, bem como as reservas do
pré-sal, foram demonstradas desnecessárias, já que pagamos preço de importação.Nenhum país no mundo produtor
de petróleo e com refinarias adota este
modelo de política de preços.É um suicídio econômico, tecnológico e social.
Mas tudo estava autorizado já que a opinião pública mantinha seu desprezo pela
companhia. Importantes e indispensáveis ativos foram vendidos por preços
indecorosos sem qualquer contestação.
A empresa, que entre 2010 e 2014
sempre teve uma receita líquida superior a US$ 140 bilhões (144 em 2014),
teve este valor reduzido para US$ 54
bilhões,em 2020.Uma queda de US$ 90
bilhões, valor superior ao PIB da maioria dos países do mundo.
O Brasil precisa e pode ter combustíveis com preços mais baixos que os internacionais para impulsionar seu desenvolvimento e ficar com oferta de derivados de petróleo compatível com as
rendas dos brasileiros. Precisamos também de ter a empresa prestigiando o
conteúdo local.
O custo de produção na Petrobrás
de 1 litro de diesel está em torno de R$
1,00.A empresa vende o diesel,hoje,em
suas refinarias por mais de R$ 3,00 por
litro. Margem de cerca de 200%.
Pelo exposto julgamos necessária
a instauração da CPI para recolocar a
Petrobrás dentro dos objetivos para os
quais foi criada.
Rio de Janeiro,13 de outubro de 2021.
Assinam as entidades referidas.

Rio de Janeiro,
Domingo, 17, a quarta-feira,
20 de outubro de 2021
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ENTREVISTA CARLA FERREIRA, PESQUISADOR DO INEEP
O presidente da Petrobrás alega que a
empresa recebe apenas R$ 2 pelo litro
da gasolina, que beira os R$ 7 nas bombas. A estatal está sendo acusada de propaganda enganosa por conta disso. Bolsonaro, por sua vez, joga a responsabilidade para os governos estaduais e diz
que é preciso reduzir o ICMS. Afinal, de
quem é a culpa dos aumentos constantes nos preços dos combustíveis?
Para entender o recente movimento
de alta nos preços dos combustíveis é
importante entender a composição dos
preços.No caso da gasolina,o preço final
que o consumidor encontra na bomba é
composto pelo preço do produtor/importador, pelos tributos federais (Cide, PIS/
PASEP e Cofins), pelo ICMS – imposto
estadual –,pelo custo do etanol anidro –
que compõe a mistura em 27% – e pelas
margens da distribuição e da revenda.Ao
abrir este preço e observar o movimento
de cada um destes elementos, concluímos que o componente que mais tem
pressionado o preço final,no último período,é exatamente o preço do produtor/
importador, que hoje representa 33,4%
do preço no posto.
O movimento de alta nos preços do
produtor, que pressionam o preço final
dos combustíveis, se dá em função da
política de preços de paridade de importação (PPI) adotada no final de 2016
pela gestão de Pedro Parente na Petrobras e mantida, ainda que com frequência de reajustes distintas, pelas gestões subsequentes,chegando a atual,de
Silva e Luna. De acordo com esta política, os preços dos derivados na refinaria devem seguir o movimento dos preços internacionais do barril de petróleo, considerando ainda os custos logísticos envolvidos na importação e transporte dos produtos.Em função do preço
do barril ser cotado em dólar, o câmbio
também é um elemento importante na
dinâmica do preço. Basicamente esta
política de preços é estruturada como se
o país fosse em grande medida dependente das importações,ignorando assim,
que o Brasil seja um dos maiores produtores de petróleo do mundo.
Diante da manutenção desta política
de preços pela atual gestão da Petrobras
e tendo em vista o mercado internacional de petróleo aquecido combinado
ao câmbio desvalorizado, temos acompanhado as constantes altas nos preços internos. Somente este ano (2021),
o preço da gasolina praticado pela companhia aumentou 63%. E, este preço é
que acaba guiando o preço da bomba.
É o elemento que mais contribui, além
de ser o de maior volatilidade.
Em relação aos outros componentes:o ICMS,por exemplo,apontado como
vilão,é um percentual do preço final.Se
se considera uma alíquota média dos
estados,tendo em vista que os entes têm
autonomia para definição da alíquota,
observa-se que não houve alteração nos
últimos anos.Então não seria esta a parcela que justificaria os aumentos. Claro
que, com o aumento da base de cálculo – o preço final – a arrecadação do
imposto aumenta. O etanol tem sofrido
pressão recente nos preços em função
de questões climáticas que afetaram as
lavouras, mas este também não explica
o grosso do aumento.Os tributos federais
não se alteram já há alguns anos e são
valores fixos no preço por litro. Em relação às margens, pode ocorrer o que se
conhece como“efeito carona”.As distribuidoras e revendedores se aproveitam
de movimentos de alta para incrementar
suas margens.Mas mesmo que se acompanhe estes processos, atualmente não
são os elementos da formação do preço
que tem determinado as crescentes altas,
além do que nenhum destes elementos sofrem a mesma volatilidade que o
preço praticado atualmente pela gestão
da Petrobras. O elemento determinante
é mesmo o preço do produtor, definido
pela política do PPI, mantida pelas últimas gestões da companhia.
Como funcionava os reajustes de derivados na Petrobrás antes da implantação da
paridade de importação e por que a política anterior foi alterada?
Antes da adoção do Preço de Paridade de Importação (PPI), houve algumas outras experiências de gestão do
preço dos combustíveis que tiveram
maior êxito na manutenção do não
repasse ao mercado interno da volatilidade característica do mercado de
petróleo.Entre 2004 e 2008,por exemplo,

“O ICMS não
é o vilão dos
preços dos
combustíveis”
A pesquisadora do Ineep, Carla Ferreira, explica as
razões da disparada dos preços dos combustíveis e
afirma que há alternativas que a Petrobrás poderia implementar para diminuir o impacto no mercado
interno dos constantes reajustes do petróleo, ICMS e
outros impostos, preços internacionais, dolarização,
importação... Afinal, o que faz o preço dos combustíveis disparar, mesmo o Brasil tendo petróleo e refinarias com capacidade de abastecer o país?

a gestão da Petrobras se referenciava no
preço internacional do barril de petróleo no longo prazo, com vistas a tentar
antecipar as alterações do preço do barril e,assim,suavizar os repasses internos.
Ou seja,diferente do que tem sido implementado hoje, de repasse de movimentos de preços internacionais no curto
prazo,em momentos anteriores pautava-se na variação de longo prazo do preço
do barril de petróleo.
Além disso,neste mesmo período,propunha-se uma lógica diferente do que se
observa hoje, de maximização da utilização do parque de refino para atendimento do mercado interno e, com isso,
redução da dependência da importação
de combustíveis, objetivando assim, um
menor impacto do mercado internacional nos preços internos dos derivados.
Em sentido oposto, as últimas gestões
fizeram movimentos de subutilização
da capacidade de refino das refinarias
e abriram mercado para ampliação das
importações.Segundo levantamento do

Ineep,entre 2015 e 2017,houve aumento
de 30% no número de empresas importadoras autorizadas a operar no Brasil.
A mudança da política se dá em
conjunto com a alteração do projeto
de empresa que se assumiu com a nova
gestão da Petrobras a partir de 2016. A
partir deste novo direcionamento, organiza-se processos de privatizações e redução de investimentos.Além disso,de uma
empresa que se pretendia nacional,verticalizada e parte do processo de desenvolvimento, configura-se um projeto de
empresa focada no E&P,principalmente
no pré-sal,direcionando-se para o retorno
de curto-prazo, com foco da maximização da distribuição de dividendos, que
se sobrepõe ao caráter estatal da companhia.
A FUP e seus sindicatos sempre se posicionaram contra o Preço de Paridade de
Importação (PPI) e cobram que o reajuste
de derivados essenciais, como o gás de
cozinha, o diesel e a gasolina, seja feito

com base nos custos nacionais. Há alternativas viáveis para que a Petrobrás volte
a ter uma política de preços semelhante
à dos anos 2000?
Recentemente (03/03/2021),o Ineep
publicou um artigo que expõe algumas
alternativas para condução de uma política de preços, que limite as constantes altas, conforme ocorre hoje. A primeira delas,de cunho fiscal,seria a adoção de um tributo sobre os combustíveis de alíquota variável.Assim, quando
o preço internacional do barril aumentasse, haveria redução da alíquota e, em
movimento contrário, quando o preço
internacional reduzisse,a alíquota poderia ser ampliada.Desta forma seria possível atenuar os impactos da volatilidade
do preço internacional.De acordo com
o artigo do Ineep,o próprio Ministério da
Fazenda elaborou, em 2018, um estudo
sugerindo um “Mecanismo Automático de Amortecimento de Preços” utilizando a Cide,que aliás,tinha esse objetivo
quando foi criada,mas nunca chegou a

ser usada como instrumento deste tipo.
Outra alternativa seria a criação de
um fundo de estabilização que poderia
ressarcir os produtores e distribuidores,
em momento de alta elevada dos preços.
Com o aumento das exportações, esse
fundo poderia ser formado pela adoção
de um imposto de exportações,que teria
um caráter progressivo, ou seja, uma alíquota atrelada às cotações do barril do
petróleo. Ainda seria importante a criação de um estoque regulador de etanol,
para evitar que os usineiros especulem
entre a produção de açúcar e etanol
como aconteceu no governo Dilma e
vem acontecendo agora.
Por último,seria possível a utilização,
como parâmetro de reajuste dos preços
da Petrobrás,de uma cotação dos preços
dos derivados no mercado interno,para
além da referência única no PPI.Assim,
seria considerado também, o custo do
refino na estatal acrescido de uma margem de remuneração do acionista.
No caso do gás de cozinha, o governo Bolsonaro acabou com o subsídio que havia
sido criado em 2005 pelo governo Lula,
com o objetivo de beneficiar famílias de
renda mais baixa. O GLP já acumula mais
de 100% de aumento nas refinarias só no
governo Bolsonaro. Como o Ineep analisa
essa trajetória crescente dos reajustes?
Qual a relação entre essa paridade automática de preços e o interesse na privatização da Petrobrás já manifestado pelo
ministro da Economia, Paulo Guedes?
A política de preços do GLP passou
a ser atrelada ao PPI, conforme ocorre
com o diesel e a gasolina, a partir de
2017. Neste momento os preços do gás
de cozinha na refinaria passaram a ser
reajustados mensalmente. Em 2018, a
gestão da Petrobras alterou o intervalo
e passou a reajustar os preços do GLP trimestralmente,adotando como base uma
média móvel de 12 meses.Tal medida foi
encerrada em 2019, quando os preços
do GLP passaram a ser reajustados sem
uma periodicidade definida, mas com
uma frequência muito maior do que se
observava historicamente.Tais alterações,
combinadas com o fim dos subsídios,
implicaram no aumento significativo do
preço,chegando aos maiores patamares
das últimas duas décadas,impactando de
forma expressiva na renda das famílias.
Pode-se dizer que tal movimento
se relaciona ao processo de privatização por dois fatores: primeiro porque
atrelar os preços internos aos preços
do mercado internacional permite que
a empresa maximize seus ganhos com
a venda dos derivados e, desta forma,
amplie a distribuição dos dividendos
repassados aos acionistas,em sua maioria privados.Segundo porque propicia a
atratividade dos ativos do refino para a
venda. Na visão privatista, a garantia de
manutenção de preços com paridade
internacional pela principal agente do
mercado de combustíveis do país se faz
importante para o incentivo da entrada
de atores privados no mercado do refino.
Nesta perspectiva encampada pela
atual gestão da Petrobras, o caráter estatal da empresa é atrofiado, enquanto
sua face privada, com, inclusive, pouca
preocupação para sua função social, é
amplificada.
A FUP e os sindicatos vêm realizando uma
série de ações, explicando para a população que a disparada do preço dos combustíveis não está relacionada ao fato da
Petrobras ser uma estatal, como querem
fazer pensar o governo, alguns veículos
de imprensa e os grupos que defendem a
privatização da empresa. Como é a política de preços de combustíveis nos países que têm grandes estatais produtoras de petróleo?
O argumento que se apresenta é que,
por se tratar de uma commodity,o petróleo e seus derivados deveriam seguir a
lógica dos preços internacionais. Isso
faria sentido se o Brasil fosse dependente
exclusivamente de petróleo e derivados
importados,o que não é o caso. Quando
se olha para a experiência internacional,
observa-se que outros países produtores
se utilizam de instrumentos fiscais, das
exportações de petróleo e das empresas estatais para suavizar os repasses do
preço internacional ao mercado interno.
A Dinamarca, por exemplo, que produz
em torno de 80% dos hidrocarbonetos
que consome,lança mão de uma gestão
fiscal-financeira e produtiva para estabelecimento de seus preços internos.
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ara a FUP, projeto aprovado pela Câmara é uma
medida paliativa,que não
ataca a causa dos seguidos e abusivos aumentos
nos preços dos combustíveis. Alterar o
ICMS sem mexer na política de preços
dos derivados de petróleo,que continua
atrelada ao mercado internacional, aos
custos de importação e ao dólar, não
resolverá o problema. Senado tem que
ir além e revogar o PPI
[Imprensa da FUP,com informações
da Agência Câmara de Notícias]
O presidente da Câmara dos Deputados,Arthur Lira (PP-AL),principal aliado
do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, atuou fortemente para
aprovar às pressas um projeto de lei que
altera a forma de cobrança do ICMS
sobre os combustíveis, com alíquotas
fixas,a serem esabelecidas anualmente.
O texto,aprovado nesta quarta-feira (13),
por 392 votos contra 71 e 2 abstenções,
é o substitutivo do deputado Dr. Jaziel
(PL-CE), relator do Projeto de Lei Complementar 11/20,de autoria do deputado
Emanuel Pinheiro Neto (PTB-MT), que
segue agora para avaliação no Senado.
Os deputados rejeitaram todos os
destaques da oposição que buscavam
alterar a política de Preço de Paridade
de Importação (PPI) da Petrobras, que
continua atrelada ao valor internacional
do petróleo,aos custos de importação e
à variação do dólar.
Para a FUP o projeto é uma medida
paliativa que não ataca a causa dos seguidos e abusivos aumentos nos preços dos
derivados de petróleo e ainda impõem
perdas de arrecadação aos estados,que
já sofrem com os impactos dos desinvestimentos da Petrobrás e o desmonte das
políticas públicas do governo federal”,
afirma o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP),Deyvid
Bacelar.
Ele destaca que o Senado Federal –
para onde seguirá a matéria aprovada
na Câmara dos Deputados – tem que ir
além do ICMS na questão dos combustíveis e entender que o PPI é o principal fator que influencia a alta dos preços.“O PPI alimenta a inflação e diminui
a comida no prato do trabalhador”, diz
Bacelar,citando dados elaborados pelo
Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese, subseção FUP).
Apenas nos nove primeiros meses de
2021, a gasolina subiu 56,2% nas refinarias da Petrobrás e 35,5% nos postos de
revenda.Em igual período,o óleo diesel
aumentou 50,9% nas refinarias, e 31,5%

A segunda maior empresa do país
não é propriedade de um empresário, mas sim do Estado e da população brasileira. Com uma renda anual
de aproximadamente R$ 50 bilhões,
a Petrobrás sempre foi cobiçada por
proprietários nacionais e internacionais. Mas sua popularidade entre os
brasileiros assegurou que ela continuasse brasileira.
Uma pesquisa da Revista Fórum,
de julho de 2020, mostrou por exemplo que 57% dos cidadãos brasileiros
não querem a sua privatização. Porém,
uma estratégia de“vender pelas beiradas”, como afirma o petroleiro Felipe
Pinheiro, começou a ganhar corpo há
pelo menos seis anos.
Para entender o fatiamento, é preciso saber como funciona a cadeia de
extração do petróleo e a produção dos
seus derivados.
Tudo começa na extração, que é
feita em geral em plataformas de petróleo no mar, segundo informações da
Petrobrás.
Depois de extraído, o petróleo
é enviado para as refinarias, onde
será destilado, convertido e tratado.São as refinarias que transformam o petróleo bruto em
diesel, gasolina, querosene
de aviação,gás,lubrificantes e outros produtos.
No caso dos combustíveis, eles são
agora entregues
às distribuidoras, que vão entregá-los
aos postos de gasolina. A última fase
é a venda ao consumidor final.
Até pouco tempo, a Petrobrás possuía toda a cadeia,da extração à venda.
Porém, essa grande empresa foi sendo
fatiada em: plataformas, refinarias, dis-

Enquanto não mudar a política de preço de
paridade de importação (PPI), a gasolina,
o diesel, o gás de cozinha e a comida do
brasileiro ficarão cada vez mais caros.”
DEYVID BACELAR, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP)
nos postos.A título de comparação, nos
mesmos meses,a taxa de inflação acumulada,medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),ficou
em 6,90% e, nos últimos 12 meses, em

tribuidora e postos de gasolina, dentre
outros ativos como a PBio (produtora
de biocombustíveis,que corre risco de
ser vendida, inclusive a usina de Montes Claros) e as transportadoras de gás.
Assim, a privatização está acontecendo aos poucos, para não criar um

10,25%.Enquanto isso,o salário-mínimo
não tem aumento desde 2016.
“Essa política de paridade de importação,adotada pela direção da Petrobrás,
provocou a escalada de preços na eco-

grande problema com a opinião da
população brasileira.
Estima-se que, apenas durante a
pandemia, o governo colocou à venda
a totalidade ou parte das ações de 53
campos, 39 plataformas, 13 mil quilômetros de gasodutos, 124 postos de

nomia. O PPI serve apenas para maximizar dividendos para os acionistas da
Petrobrás,fazendo a sociedade brasileira
pagar a conta com os combustíveis caros.
Essa política equivocada vem acompa-

nhada da redução do fator de utilização
de refinarias brasileiras (FUT), que caiu
de 94% para 70%, favorecendo importações de derivados e reduzindo empregos no Brasil.

gasolina, 12 unidades de
geração de eletricidade e
oito unidades de processamento de gás natural.
O levantamento foi feito
pelo Sindicato dos Petroleiros Unificado de SP,reportagem
de Guilherme Weimann, com
base em teasers divulgados pela
empresa no período.
A página Observatório Social da
Petrobrás, que analisa e divulga as
movimentações de venda na empresa,
indica que as principais privatizações
de 2021 foram a venda de 34% que a
Petrobrás ainda detinha da BR Distribuidora, por R$ 11,36 bilhões; a Refina-

ria Landulpho Alves RLAM, na Bahia,
por R$ 9,33 bilhões; a Gaspetro, por R$
2 bilhões; e a venda do Polo Alagoas
por R$ 1,5 bilhão.
A venda da BR Distribuidora significou a venda da cadeia de distribuição de combustíveis e de todos os postos de gasolina BR. A Petrobrás detinha 37% das ações, que foram todas
vendidas, finalizando sua participação na empesa. Após essa venda, 43%
dos donos da BR são de estrangeiros.
Segundo o Observatório Social da
Petrobrás, em seis anos, de 2015 a julho
de 2021, a venda de ativos da Petrobras resultou em R$ 231,5 bilhões. As
maiores compradoras dos ativos foram
empresas do Canadá, França, Brasil e
Noruega. Estados Unidos, Japão e Emirados Árabes também têm tido participação relevante na privatização.
O petroleiro Felipe Pinheiro, trabalhador há 13 anos da Petrobras e atualmente diretor do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais (Sindipetro-MG),
analisa que, para Minas Gerais, preocupa a venda da Refinaria Gabriel Passos, a Regap, sediada em Betim (MG).
As refinarias tratam o petróleo e produzem os combustíveis,tendo a função
de distribuir o produto em sua região.
“A venda das refinarias vai trazer
prejuízos principalmente em relação
ao preço dos combustíveis. Cada refinaria está sendo vendida para uma
empresa,que vai ter o monopólio regional, vai ser a única a produzir combustível na região, e vai poder colocar o
preço que quiser”, avalia o petroleiro.
A Regap está entre as oito refinarias
que o governo quer vender até 31 de
dezembro de 2021, junto com seus 500
quilômetros de tubulação que transportam petróleo do mar a Betim.

Rio de Janeiro,
Domingo, 17, a quarta-feira,
20 de outubro de 2021

Escritório responsável
pelo “Compliance” da
Petrobrás está no olho
do furacão Pandora
Denúncias sobre corrupção, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro ligadas às empresas offshores foram investigadas pelo Consórcio Internacional de
Jornalistas Investigativos (ICIJ na sigla
em inglês) formado por 149 veículos de
comunicação em 117 países,com participação de 615 jornalistas.É a maior apuração colaborativa da história. Durante
dois anos,essa gigantesca equipe de jornalistas se debruçou sobre 11,9 milhões
de arquivos confidenciais obtidos pelo
ICIJ, rastreando fontes e vasculhando
arquivos judiciais e documentos públi-

cos de dezenas de países.
O escritório contratado pela gestão
da Petorbrás para ser responsável pelo
“complience” da empresa é citado nas
investigações como um dos pilares do
mercado de offshore, atuando junto a
milionários e a grandes corporações,
como revela reportagem do Jornal GGN,
de Luis Nassif.Na ocasião,o Baker McKenzie foi contratado para trabalhar em conjunto com o escritório brasileiro Trench,
Rossi e Watanabe Advogados para apurar as acusações feitas pelo ex-diretor
Paulo Roberto Costa na Lava-Jato e o

impacto sobre os negócios da estatal.
Veja a reportagem de Luis Nassiff:
“Com 4.700 advogados em 46 países e receita de US $ 3,1 bilhões, Baker
McKenzie se autodenomina “o escritório de advocacia global original”. É um
entre cerca de uma dúzia de escritórios
nos Estados Unidos e no Reino Unido
que estabeleceram grandes redes internacionais e transformaram a própria profissão de advogado”, segundo reportagem publicada pelo International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Contudo,por trás dos pronunciamentos de transparência,a Baker McKenzie é
um dos pilares do mercado de offshores,
que favorece os ricos à custa dos tesouros das nações e dos cidadãos comuns.
Tal escritório atuou junto a mais de 440
empresas offshore registradas em paraísos fiscais,sendo responsável pela conexão de seus clientes com prestadores de
serviços offshore.
Como mostra nota publicada no
site Conjur, o escritório Baker McKenzie foi contratado em 2014 para trabalhar em conjunto com o escritório brasileiro Trench, Rossi e Watanabe Advogados para apurar as acusações feitas

pelo ex-diretor Paulo Roberto Costa nas
investigações da operação Lava-Jato,de
forma a veificar o tamanho do impacto
sobre os negócios da estatal. A banca
Gibson, Dunn & Crutcher também teve
participação no trabalho de compliance.
No gráfico abaixo,é possível verificar
um organograma da atuação do escritório norte-americano, que acabou mostrando ramificações com lobistas,outros
escritórios de advocacia e outras corporações,como Eletrobras,JBS e Embraer
dentro da chamada ‘indústria do compliance’.
Dentre os clientes favorecidos pelo
esquema está Thais Neves Birmann, ex-esposa de Daniel Birmann,ex-financista,
banqueiro e acionista da Forjas Taurus,
uma das maiores empresas de munição da América Latina. Ela foi diretamente atendida por Simon P.Beck,chefe
da divisão norte-americana de gestão
de fortunas da Baker McKenzie e que
integra a equipe de especialistas em
impostos e fundos do escritório localizado em Miami.
“Em 2005, as autoridades brasileiras multaram Daniel Birmann em cerca
de US$ 90 milhões por lucrar indevida-
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mente com a reestruturação da fabricante de eletrônicos SAM Industrias SA.
Na época, foi a maior multa já imposta
pelos reguladores de valores mobiliários
do Brasil. Birmann declarou falência e
supostamente ocultou bens transferindo-os para familiares, incluindo (Thais)
Neves Birmann”, diz a reportagem.
Dez anos depois,as autoridades brasileiras apreenderam um iate de US$
20 milhões que, segundo eles, Birmann
possuía secretamente por meio de uma
empresa de fachada constituída na Ilha
de Man.“Os reguladores de valores mobiliários brasileiros pediriam a um tribunal permissão para vender o iate para
receber a multa de US$ 90 milhões. Em
abril de 2016,eles solicitaram permissão
para confiscar outros ativos não revelados,incluindo quase US$ 4,6 milhões em
empréstimos não pagos que Birmann
fez à sua ex-esposa e outros parentes”,
aponta a reportagem.
Em julho de 2017, a Baker McKenzie e Trident Trust criaram uma empresa
chamada Waymoore Partners com Neves
Birmann como proprietário,e que tinha
uma casa de cinco quartos em Miami
Beach avaliada em US$ 1.875.000.

Relator quer pautar privatização
dos Correios em comissão neste mês
Márcio Bittar
diz acreditar
que consegue
ler relatório em
comissão do
Senado na última
semana deste mês

O

senador Márcio Bittar,
do PSL do Acre, estima
que conseguirá pautar
o projeto da privatização dos Correios na
Comissão de Assuntos Econômicos
do Senado ainda em outubro. Atualmente, o tema está sendo debatido
pelo colegiado, sob relatoria de Bittar. Uma audiência pública com pessoas contra a privatização já foi feita,
e outra sessão com especialistas a
favor do projeto está marcada para
a próxima quinta-feira (21/10).
Bittar acredita que conseguiria

terminar o relatório a tempo de lê-lo
na comissão na terça-feira seguinte
(26/10), o que deixaria o texto pronto
para votação.
O destino da votação, no entanto,
não está muito claro. A avaliação de
senadores da comissão é de que o
tema está “embolado”.
A proposta foi aprovada em 5 de
agosto pela Câmara e, desde então,
aguarda aprovação do Senado.
O atraso extrapolou a meta do
governo, que esperava que o tema
fosse concluído no Congresso até
setembro.

tronorte (Usina de Coaracy Nunes).
Por meio da Lei 12.783/2013,a União
havia disciplinado a renovação antecipada de contratos de concessão daquelas usinas. Com a renovação, a concessionária se obrigava a entregar “cotas”
da energia às distribuidoras, as quais
atendem aos consumidores residenciais e às empresas de pequeno porte.A
amortização da construção das usinas
já estava em vias de se concluir, razão
pela qual, indenizados eventuais resíduos,as novas tarifas seriam fixadas pela
Aneel sem incluir valores com essa destinação.Tais contratos, fortemente vantajosos para o consumidor final,vigorariam até aproximadamente 2043.
Em decorrência da Lei nº
14.182/2021, a nova Eletrobras, privatizada,se desonera de cumprir as cotas e
passa a poder negociar toda produção
das usinas“descotizadas”no“ambiente
de contratação livre”.
A Lei nº 14.182/2021 determina
ainda a renovação antecipada, no
mesmo regime,das concessões de Tucuruí e de Mascarenhas de Moraes, as
quais venceriam em agosto de 2024 e
em outubro de 2023. Ao final das concessões atuais,realizar-se-ia nova licitação, adotando-se regime de cotas com
tarifa fixada pela Aneel.Quanto a Tucuruí e Mascarenhas de Moraes, a Lei nº
14.182/2021 impede a concretização
desses eventos futuros, que produziriam impacto tarifário positivo.
Em 2020,a tarifa máxima praticada
pelas usinas “cotizadas” da Eletrobras,
já acrescido do valor relativo ao “risco
hidrológico”, chegou a R$ 93/MWh —
subtraindo-o, a tarifa seria de R$ 61/
MWh. Hoje, a tarifa média praticada
pelas usinas não cotizadas é de R$
222,17/MWh: a “descotização” tende a
fazer com que as novas tarifas se aproximem desse patamar.Os prognósticos
quanto ao impacto tarifário são alarmantes. A Fiesp, por exemplo, emitiu

comunicado reportando sua estimativa de que, em 30 anos, os consumidores deverão pagar a mais cerca de
R$ 400 bilhões [4].
Embora o governo negue,o impacto
tarifário se deduz da própria Lei nº
14.182/2021, a qual prevê o pagamento, pela concessionária, de “bônus
de outorga” correspondente a 50% do
valor adicionado às concessões — os
outros 50% serão destinados à Conta
de Desenvolvimento Energético,supostamente para reduzir o impacto tarifário. O “valor adicionado” às concessões decorrerá justamente da possibilidade de a concessionária praticar tarifas maiores [5].
O modelo desconsidera que o texto
constitucional concebe os recursos
hídricos como propriedade pública
(artigo 20, III, VIII e 176, caput) e sua
exploração como prestação de serviço
público (artigos 21,XII,e 176,§1º).Como
se trata de serviço público,é imperativa
a observância do princípio da modicidade tarifária (CF, artigo 175, caput, e
parágrafo único, IV). Os serviços públicos servem à satisfação de direitos
fundamentais [6], ao atendimento de
necessidades essenciais [7]: as tarifas
devem ser módicas para possibilitar
o amplo acesso às respectivas prestações [8].
Como estruturada na Lei nº
14.182/2021,a operação viola os princípios da moralidade (CF,artigo 37,caput),
da licitação (CF, artigo 37, XXI, e artigo
175, caput) e da modicidade tarifária
(CF, artigo 175, caput e parágrafo único,
IV; Lei 8987, artigo 6º, §1º). O governo
não está apenas privatizando a Eletrobras. Está vendendo aos investidores
o direito de encarecer nossa conta de
luz! Está obrigando os usuários a pagar
novamente por ativos pelos quais já
pagaram!

ARTIGO

As inconsistências jurídicas
da privatização da Eletrobras
Cláudio Pereira de Souza Neto
Advogado, professor de Direito Constitucional e autor de “A democracia em crise no Brasil”.

1.

Com a edição da Lei nº
14.182/2021, conclui-se
o processo legislativo de
autorização da privatização da Eletrobras, iniciado com a edição da Medida Provisória nº 1.031/2021
por Bolsonaro.O processo legislativo foi
conduzido com grave déficit de legitimidade e racionalidade. O modelo aprovado recebe críticas não só de correntes políticas de inclinação estatal, mas
também de setores identificados com
a agenda das privatizações.
No processo legislativo,é natural que
a vontade da maioria prevaleça.Porém,
para que o resultado seja racional, é
imprescindível que,antes de a maioria
decidir,se instaure ambiente de amplo
debate e se produzam as informações
necessárias a uma deliberação informada [1]. No processamento da MP
1.031/2021, tais exigências não foram
atendidas minimante. Sequer se cumpriu a previsão constitucional de submissão da medida provisória à comissão mista de deputados e senadores,
prevista no artigo 62, §9º, tendo a MP
sido apreciada diretamente aos plenários das casas [2].
É certo que o STF, nas ADPFs nº 661
e 663, autorizou a suspensão da observância do artigo 62, §9º, na vigência: a)
da emergência em saúde pública; e b)
do estado de calamidade pública decorrente da Covid-19. Esse segundo requi-

sito, porém, já não se cumpria quando
a MP 1.031/2021 foi editada — o estado
de calamidade pública expirou em
31/12/2020.Hoje,dezenas de comissões
já vêm funcionando na Câmara e no
Senado,quer presencialmente,quer por
intermédio de teleconferências, como
a CPI da Covid-19.
A matéria não poderia sequer ter
sido objeto de medida provisória,tendo
em vista a inobservância do requisito
da urgência (CF, artigo 62). A Eletrobras, instalada em 1962, foi construída ao longo de décadas por sucessivos governos [3]. O que demandou o
esforço de gerações agora não se poderia alienar açodadamente, sem debate
aprofundado e sem apresentação de
dados técnicos.
A ilegitimidade procedimental se
completa com a aprovação de emendas parlamentares alheias à privatização
da empresa — tais emendas vêm sendo
caracterizadas como“emendas jabuti”.
O texto final da Lei nº 14.182/2021: a)
exige a contratação de termelétricas
movidas a gás natural; b) estabelece,
para os próximos leilões de energia
nova, reserva de mercado para pequenas centrais hidrelétricas (PCHs); c)
prorroga por 20 anos os contratos das
usinas construídas no âmbito do Programa de Incentivos às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa).
Com o propósito de impedir que

essas emendas fossem objeto de veto
presidencial, constam todas do preceito mais mal redigido de toda a história legislativa brasileira: o artigo 1º,
§1º, da Lei nº 14.182. O dispositivo possui 664 palavras,juntando assuntos que
não mantêm entre si unidade temática.
Ou o presidente o vetava por inteiro
— alcançando a própria autorização
para alienação da Eletrobras — ou não
vetava nada.O veto presidencial,como
se sabe, deve abranger o texto integral
de dispositivo (CF, artigo 66, §2º). Ao
impor obstáculo ilegítimo ao veto presidencial, a Lei nº 14.182/2021 viola
não só a norma constitucional que o
prevê (CF, artigo 66, §1º), mas também
o princípio da separação de poderes
(CF, artigo 2º).
Os principais problemas da Lei nº
14.182/2021 são,porém,materiais e derivam do próprio texto da própria medida
provisória. É o que se demonstra nas
sessões seguintes.

2.

A Medida Provisória nº 1.031/2021 promove a “descotização”de seis usinas de
Furnas (Funil, Porto
Colômbia, Corumbá, Estreito — Luís
Carlos Barreto —,UHE Furnas e Marimbondo),sete usinas da Chesf (Itaparica,
Xingó, Boa Esperança e Paulo Afonso
— quatro usinas) e uma usina da Ele-
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Cinco motoristas de app são
assassinados em uma semana;
empresas não assumem
responsabilidade
Trabalhador e família só recebem
assistência quando há comprovação
de que o aplicativo estava ligado no
momento do crime
da violência urbana que permeia nossas cidades.”

Vítima na Baixada
O soldado Flávio Amaral,de 21 anos,
foi morto a tiros no último dia 11 enquanto

trabalhava, no contraturno, como motorista de aplicativo. O crime ocorreu em
Nova Iguaçu (RJ). Amaral levava dois
passageiros para o bairro Dom Bosco e
entrou por engano em uma comunidade.
De acordo com testemunhas, os
assassinos são moradores que teriam se
assustado com o veículo desconhecido
e começaram a disparar. Um dos passageiros,Sebastião Filho,foi ferido na coxa
e no pé, mas sobreviveu.
A 99 informou que Amaral não estava
em uma corrida no momento do crime.
A multinacional estadunidense Uber
informou que “dentre os casos citados
pela reportagem, o único que teve relação com o aplicativo da Uber foi com
o parceiro Flávio Amaral, que foi vítima

São Paulo
O haitiano Rony Paulime, foi morto
com pedradas na cabeça e teve o corpo
encontrado em meio a um canavial, ao
lado do veículo, em Paulínia (SP), no
último dia 10.
A carteira e o celular do motorista de
34 anos não foram localizados, por isso
os investigadores não descartam a hipótese de latrocínio.
Segundo relatos de familiares, Paulime havia ido à igreja pela manhã, não
tinha desafetos conhecidos e trabalhava
para os aplicativos Uber e 99.
A Uber informou que o haitiano não
ligava o aplicativo há meses.
As maiores empresas do setor, Uber
e 99, só garantem assistência aos motoristas e familiares quando comprovado
que o aplicativo estava ligado quando
ocorreu o crime.
A Uber possui um seguro para ser acionado em casos específicos,que também
se aplica a mortes acidentais e despesas
hospitalares. A 99 especificou por meio
de nota o tipo de assistência que presta
aos motoristas e familiares.
“As plataformas são totalmente irresponsáveis.Elas simplesmente soltam uma
nota – geralmente automáticas, pré-programadas – dizendo que se solidarizam
com a família e que vão contribuir com
a investigação da polícia”,afirma Wagner
Oliveira,ex-motorista,youtuber e autor do
livro Minha Batalha contra a Uber.
Oliveira acompanha os debates sobre
o tema diariamente e analisa que o baixo
preço das tarifas vem atraindo passageiros que, antes dos aplicativos, utilizavam
transporte público.
Na visão dele, em um contexto de
crise econômica severa, problemas de
segurança que aconteciam no ônibus
ou no metrô passaram a ocorrer dentro
dos carros particulares. Ao não assumirem sua responsabilidade, as empresas
agravam esse cenário.
No Brasil, houve queda de 8% nos
homicídios no primeiro semestre,em relação a 2021. Não há dados oficiais comparativos sobre assassinatos de motoristas de aplicativos.

As paralisações dos entregadores
de aplicativos chegaram ao Rio de
Janeiro. Nesta sexta-feira (15), trabalhadores dos municípios de Niterói
e São Gonçalo, na região metropolitana, anunciaram que irão parar as
atividades por melhores condições
de trabalho.
As principais reivindicações dos
entregadores são a taxa mínima de R$
8 – hoje, o preço médio é de R$ 5,31;
o fim dos bloqueios dos aplicativos
por causa de clientes que dizem não
ter recebido o pedido; a implementação do código de entrega para todos
os aplicativos de maneira a confirmar
que o pedido foi entregue e o fim das
entregas combinadas de duas ou três
rotas para somente um entregador.
Leia mais: Entregadores de apps
afirmam que a greve agora é por tempo

indeterminado até terem respostas
Simões, que atua há 20 anos como
motoboy entre as cidades do Rio e Niterói, alega que com o preço do combustível atualmente o entregador paga
para trabalhar - em Niterói a gasolina
comum, segundo a Agência Nacional
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP), varia de R$ 6,29 a R$
6,99 o litro -.
“O principal problema é que hoje a
gente paga pra trabalhar,porque temos
o custo da moto,da gasolina,temos que
estar disponíveis na rua,não temos um
vale refeição, nem desconto de tantos por cento se você quiser almoçar
no restaurante tal, durante o período
em que você está online trabalhando.
Os apps só tiram”, contou ao Brasil de Fato.
O motoboy também pondera que

desde quando começou a atuar no
ramo das entregas até hoje, a condição de trabalho piorou muito. Para ele,
o desemprego aumentou a procura de
oportunidades no setor de delivery e,
com isso, os postos de trabalho ficaram ainda mais precarizados.
“Antigamente, trabalhar de motoboy era luxo, você fazia a sua rota,
ganhava pelo frete, aluguel da moto,
tinha o salário, ticket refeição, alimentação, tudo certinho e documentado.
Agora entraram essas empresas que
cobram horário e tudo, mas você não
tem vínculo nenhum com elas.
A gente não está cobrando vínculo empregatício, mas faz uma diferença”, comenta.
A manifestação dos entregadores
em Niterói está marcada para as 8h na
Rua Mem de Sá,150,no bairro de Icaraí.

Quando eu cheguei do trabalho ele me deixou
na igreja e falou que ia roda um pouco. Eu
falei: ‘eu não gosto que você rode à noite’.”
Esposa do pastor (foto acima) e professor de teologia
Wagner Oliveira, ex-motorista, youtuber e autor do livro Minha Batalha contra a Uber

A

o menos cinco motoristas de aplicativos foram
assassinados no Brasil
entre 6 e 13 de outubro.
O número de homicídios
reportados na imprensa foi o maior do
ano,para um período de sete dias,e é mais
que o dobro do que foi noticiado no primeiro semestre – segundo levantamento
da TV Globo,foram 43 assassinatos entre
1º de janeiro e 6 de junho.
Pedradas,facadas,cadáver enterrado
na areia. Para além das estatísticas, chamam atenção os indícios de brutalidade
dos crimes mais recentes.
O assunto é um dos mais comentados esta semana em grupos de motoristas no Whatsapp,no Telegram e no Facebook – tanto quanto temas econômicos,
como a alta dos combustíveis ou as taxas
e condições impostas pelas plataformas,
que são os mais frequentes.
Santa Catarina
O corpo de de Patrick Costa, de 22
anos, foi encontrado em meio às dunas
no bairro Rio Vermelho, em Florianópolis (SC), na noite do último sábado (9),
após dois dias desaparecido.
O cadáver do motorista de aplicativo
estava enterrado na areia, com sinais de
golpes de faca no pescoço.Na última vez
que ele se comunicou com a família,disse

que estava saindo de casa para trabalhar.
A polícia investiga a possibilidade
de latrocínio, porque os pertences não
foram localizados.
A empresa 99 disse que ele não estava
em meio a uma corrida no momento do
crime.A esposa do pastor e professor de
teologia,Heraldo Carlos de Souza,morto
a facadas nesta quarta-feira enquanto
fazia transporte por aplicativo, contou
que foi a primeira vez que ele trabalhou
como motorista durante a noite. Ele foi
atacado quando fazia uma corrida no
bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.
“Quando eu cheguei do trabalho ele
me deixou na igreja e falou que ia roda
um pouco.Eu falei:‘eu não gosto que você
rode à noite’. Mas ele disse que ia trabalhar só um pouco.Ele me deixou na igreja
umas 19h45 e 21h30 foi o acontecido,uma
coisa muito rápida”, disse Carla Paulino
de Souza,ao ‘Bom Dia Rio’,da TV Globo.
A esposa de Heraldo disse que ficou
preocupada ao levantar para trabalhar,
porque percebeu que o marido ainda
não havia voltado para casa.“Quando eu
levantei umas 5h30 da manhã para trabalhar ele não estava,aí eu comecei a ficar
preocupada.Quando eu tentei entrar em
contato com meu pastor Luciano,ele chegou lá em casa com a notícia de que ligaram para ele dizendo que tinham encon-

Entregadores de apps
de Niterói (RJ) realizam
paralisação por melhores
condições de trabalho

Patrick Costa, de 22 anos e o soldado Flávio Amaral, de 21, vítimas
trado o Heraldo”.
A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizou perícia na faca que pode ter sido usada no
crime, no carro da vítima e em um telefone celular. Segundo a especializada, a
principal linha de investigação é latrocínio — roubo seguido de morte.
O corpo de Heraldo será enterrado
nesta sexta-feira,às 15h,no cemitério Carlos Sampaio,em Austin,em Nova Iguaçu,
na Baixada Fluminense.
O pastor deixa esposa e dois filhos,
um rapaz de 20 anos e uma menina de 8.

Rio de Janeiro,
Domingo, 17, a quarta-feira,
20 de outubro de 2021

Força-Tarefa
do Ministério
Público denunciou
Douglas Siqueira e
Anderson Pereira
pela morte de
Omar Pereira da
Silva, um dos 27
civis mortos em
massacre ocorrido
em maio deste
ano, o mais letal no
Rio de Janeiro

DIREITOS HUMANOS
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Policiais são acusados de matar
e plantar arma em quarto infantil
na Chacina do Jacarezinho

C

om um tiro no pé, desarmado e encurralado
em um quarto de uma
criança de nove anos,
Omar Pereira da Silva,21,
foi morto pela Polícia Civil na operação
mais letal da capital fluminense,em maio
deste ano,que deixou 27 civis e um investigador mortos na comunidade do Jacarezinho.Depois,retiraram o corpo da casa
antes da chegada da perícia e apresentaram na delegacia uma pistola e um carregador atribuídos falsamente ao homem,
alega o Ministério Público do Rio de
Janeiro, que denunciou dois agentes:
um pelo homicídio doloso (quando há
intenção de matar) e fraude processual
e outro apenas por fraude processual.
A denúncia, feita ao 2° Tribunal do
Júri da Capital, é decorrente de apuração paralela da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada
da Capital,que instituiu uma força-tarefa
para apurar as circunstâncias da chacina.Os nomes dos acusados não foram
divulgados.A Ponte solicitou a íntegra do
documento, mas a assessoria do órgão
disse que não tinha, apesar de citar trecho do mesmo no release. Mais tarde, a
reportagem teve acesso à denúncia na
qual consta que Douglas de Lucena Peixoto Siqueira atirou em Omar e Anderson Silveira Pereira o ajudou a carregá-lo.
De acordo com a nota do órgão, os
policiais civis também colocaram uma
granada no local do crime a fim de“forjar
um cenário de excludente de ilicitude”.
A Promotoria solicita o afastamento dos
policiais de suas funções públicas, no
que diz respeito a participação em operações policiais.
A assessoria do MPRJ também aponta
que essa é a primeira denúncia oferecida
contra agentes de segurança, em decorrência de ação policial,desde a decisão
proferida pelo ministro do STF (Supremo
Tribunal Federal) Edson Fachin no âmbito
da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 635,conhecida como
ADPF das Favelas.A determinação proibiu,em junho de 2020,a realização de operações policiais em comunidades durante
a pandemia,salvo em casos excepcionais
e com comunicação imediata ao Ministério Público.
No caso da chacina de Jacarezinho,
a Polícia Civil informou à imprensa que
a operação,denominada Exceptis e que
contou com 294 policiais,incluindo agentes da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), aconteceu às 6h e que o
órgão foi notificado.Entretanto,em nota
divulgada na ocasião, o MPRJ afirmou
que ficou sabendo da operação às 9h,
três horas depois do início da incursão.
A corporação também tinha afirmado
que a operação visava coibir aliciamento
de menores ao tráfico de drogas,embora
reportagens tenham revelado que em
nenhum momento a investigação mencionasse esse tipo de crime. A Defensoria Pública e outras entidades de direitos
humanos enfatizaram que houve descumprimento da decisão do STF.
Laudos feitos pela Polícia Científica indicaram que não houve preservação dos espaços, prejudicando a
coleta de vestígios, e que havia sinal de
arrastamento de corpos em algumas
casas, como na que Omar foi morto. Ele

Quando eu fui sair com a minha filha, eu
estava na sala e eles executaram o rapaz.”
Morador do imóvel e pai da criança
teria invadido o local para se esconder
quando os agentes foram atrás dele. O
jovem tinha uma condenação por roubo,
foi colocado em liberdade em março de
2019 e, como a maioria das vítimas, era
negro.Ao site The Intercept Brasil,o morador do imóvel e pai da criança de nove
anos disse que o quarto da menina ficou
todo ensanguentado,que ficou“traumatizada”,e confirmou que Omar não estava
armado, mas baleado no dedão do pé,

sendo que os policiais invadiram a residência em seguida e o mandaram sair.
“Quando eu fui sair com a minha filha,
eu estava na sala e eles executaram o
rapaz”, declarou.
Na época da operação,imagens feitas
por moradores e também pela imprensa
flagraram policiais carregando corpos
sem nenhum tipo de preservação dos
locais onde os tiros aconteceram.A corporação alegou que transportou as víti-

Condenação
dos assassinos
de Evaldo Rosa
não é exceção,
diz coronel da
reserva
A condenação de um tenente,um sargento,um cabo
e cinco soldados pela morte do músico Evaldo Rosa e do
catador de recicláveis Luciano Macedo, mortos em 7 de
abril de 2019 com mais de 80 tiros, não foi uma punição
ao Exército Brasileiro, tão pouco um julgamento das Forças Armadas,diz o mestre em ciências militares e coronel
reformado Marcelo Pimentel. Para ele, a discussão tem
que ir além do resultado do tribunal militar, mas questionar que tipo de treinamento é dado dentro dos quartéis
para que episódios como esse não voltem a se repetir.
“O que está sendo chamado tribunal militar na verdade é a 1ª Circunscrição Judiciária Militar,também conhecida como Auditoria de Justiça Militar,sediada no Rio de
Janeiro.Não é o Exército julgando aquele tenente.As Forças Armadas não julgam crimes, mas atos disciplinares.
Quem julga esses crimes é o Conselho Permanente de
Justiça, que é formado por quatro oficiais, que são trocados a cada três meses, um um juiz togado civil concursado”, explica Pimentel.
Diferentemente de algumas análises que colocam a

mas aos hospitais porque ainda estariam
com vida. Presos na operação disseram
ter sido obrigados a carregar corpos.
Laudos necroscópicos indicaram
que os 27 homens foram atingidos por
pelo menos 73 tiros no total, sendo que
um dos mortos, John Jefferson Mendes
Rufino da Silva, 30, foi baleado na barriga a curta distância.Isso é evidenciado,
segundo a perícia, por haver uma“zona
de tatuagem dispersa, sugestiva de que

sentença para os militares como
algo inédito e histórico, o coronel avalia que é comum militares serem punidos em cortes da
caserna,ainda mais quando os julgados têm baixa patente.
Por três votos a favor da condenação e dois contra, o conselho sentenciou o tentente Ítalo da
Silva Nunes, que chefiava a operação, a cumprir 31 anos e seis
meses de prisão por duplo homicídio e tentativa de homicídio. O
sargento Fábio Henrique Souza
Braz, o cabo Leonardo Oliveira, o
soldado Gabriel Christian Honorato,o soldado Matheus Sant’Ana,
o soldado Marlon Conceição,o soldado João Lucas Costa
Gonçalo e o soldado Gabriel da Silva de Barros foram condenados a 28 anos de prisão.
Quatro outros militares foram absolvidos por não terem
disparado contra o carro onde estava Evaldo Rosa e a sua
família.Todos os condenados ficarão em liberdade esperando a decisão final do Superior Tribunal Militar.
Marcelo Pimentel já esperava pela condenação dos
envolvidos,tamanha foi a repercussão do caso e,mesmo
passados dois anos e meio para o julgamento, ele avalia
que o processo foi rápido.“Quando comparamos com a
Justiça comum acreditamos que foi um processo ágil.A
Justiça Militar é célere porque são poucos os casos.Também não é inédito,nem extraordinário,que um julgamento
como esse tenha demorado esse tempo.”
O fato de os acusados serem de militares de baixa
patente também é colocado por Pimentel como um fator
para a agilidade do processo.Na opinião dele,talvez o caso
não teria sido julgado agora caso fossem oficiais das Forças Armadas que estivessem no banco dos reús.

o disparo tenha ocorrido entre 60cm e
70cm”.Ele também foi baleado no meio
das costas e, na ocasião, estava dentro
de uma casa com outros seis homens,
todos negros.
A perícia também apontou que cinco
vítimas foram alvejadas pelas costas:Isaac
Pinheiro de Oliveira, 22, Rodrigo Paula
de Barros, 31, Cleyton da Silva Freitas de
Lima, 26, e Jonathan Araújo da Silva, 18,
Wagner Luiz de Magalhães Fagundes,38.
Richard Gabriel da Silva Ferreira,23,foi o
mais atingido,com seis disparos,nas regiões do tórax, abdômen, braço e punho.
A Ponte perguntou à assessoria do
MPRJ sobre a apuração das outras 26
mortes, mas não teve resposta.
Também procuramos a Defensoria
Pública a respeito do caso cuja assessoria informou que realizou,“desde o primeiro momento, uma atuação multidisciplinar de atendimentos jurídico,psicossocial e de comunicação com as famílias atingidas”e que muitas das informações colhidas pelo órgão foram utilizadas na denúncia da Promotoria.
O QUE DIZ A POLÍCIA
Questionada a respeito da denúncia
bem como da investigação das demais
mortes, a corporação encaminhou a
seguinte nota:
A Secretaria de Estado de Polícia
Civil (Sepol) informa que o inquérito
que apura o fato está sendo finalizado
pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que acabou de receber do
Ministério Público (MP) as oitivas de
testemunhas e aguarda o laudo de confronto para encaminhar o relatório final
ao órgão. Os policiais foram denunciados em procedimento próprio do MP,
antes de finalizada a investigação no
inquérito policial. A Polícia Civil só irá
se manifestar no mérito após análise de
todos os depoimentos e a chegada dos
laudos periciais.
A reportagem não localizou contatos
dos dois agentes nem possíveis defesas.
O QUE DIZ O TJ
À Ponte,a assessoria do tribunal disse
que ainda não foi gerado número de
processo para confirmar se a denúncia
do Ministério Público foi ou não aceita.
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Dia Mundial da Alimentação:
nada a comemorar no país
que havia erradicado a fome
Especialistas apontam como crise econômica
e pandemia trazem de volta ameaça
da fome aos brasileiros, afetando qualidade
e quantidade do que se come no país

Governo Bolsonaro pede
ao STF para que não seja
obrigado a combater a fome
O governo do presidente Jair Bolsonaro está disposto a brigar no Supremo
Tribunal Federal (STF) para não precisar adotar políticas públicas de combate a fome ou retomar o auxílio emergencial no valor de R$ 600.
A pedido da ONG Ação e Cidadania, a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) protocolou Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no STF no fim de setembro
questionando a omissão do governo
no combate à fome. Com isso, a entidade pediu que o tribunal obrigue a
atual administração federal a adotar
medidas para atenuar o crescimento
da miséria no Brasil.
“Apesar de a situação de grave inse-

gurança alimentar e quadro generalizado de fome não ser um problema
novo no país,fato é que se agravou com
a epidemia e com a atual gestão do
governo federal, que vem incorrendo
em graves omissões e retrocessos em
políticas públicas de combate à miséria e garantia do direito à alimentação”,
afirmou o presidente da OAB, Felipe
Santa Cruz, na ação.
Nesta sexta-feira (15), a Advocacia-Geral da União (AGU) apresentou parecer pedindo a rejeição da ADPF.A AGU
alega que Bolsonaro tem trabalhado
contra a fome mesmo com“limitações
orçamentário-financeiras existentes”.“A
não concordância com a legislação e
regulamentos postos ou com a atua-

ção da Administração Pública não é
demonstrar que estaestaria agindo em
descumprimento ao ordenamento jurídico vigente”, defendeu a AGU.
O retorno da fome ao país já é uma
realidade.Estão cada vez mais comuns
cenas de brasileiros recorrendo a ossos
e outras partes do boi que seriam descartadas para se alimentar. Um indicador da Conab estima que o consumo
de carne (bovina, suína, de peixes, de
aves) será o menor no Brasil dos últimos 25 anos.
A inflação registrada somente em
relação às carnes frescas,no período de
julho de 2020 a junho de 2021, foi de
38%,segundo o acumulado do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
calculado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Relatório da FAO, organismo da
ONU para alimentação e a agricultura,
divulgado em julho revelou ainda que
dobrou o número de brasileiros que
passam fome desde 2018.
Em live, Bolsonaro chegou a admitir que a comida era mais barata nos
governos Lula e Dilma Rousseff.

F

ome é uma sensação“soberana do ponto de vista biológico”,conhecida por todos
desde o primeiro momento
de vida. A insegurança alimentar,por outro lado,é uma expressão
mais social que biológica;“fala sobre as
pessoas terem assegurado o alimento
que chega até elas”.
A explicação é da doutora em Ciências da Saúde Denise Oliveira,coordenadora do Grupo de Pesquisa em Alimentação,Saúde e Cultura,da Fiocruz Brasília.
Difundida na década de 1970 pela
Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e Agricultura (FAO),quase
três décadas após a escolha do dia 16 de
outubro como Dia Mundial da Alimentação,a segurança alimentar e nutricional
é uma pauta urgente no Brasil.
É importante observar que toda a
imprensa empresarial (Globo, Estadão
e Folha à frente) são responsáveis pelo
atual quadro de miséria e fome pelo
qual vive o Brasil.
Ao apoiar o ilegítimo impeachment
da presidenta Dilma Rousseff,que na verdade foi um golpe de Estado para sequestrar o orçamento público do Estado e
transferir para o setor privado, o pré-sal,
impor a atual política de preços da Petrobras que descontrola todos os preços
com destaque para os alimentos e apoiar
a prisão fraudada do presidente Lula
para impedir a volta de um governo voltado para o povo,essa imprensa que hoje
faz matérias “sensíveis” sobre o retorno
da fome é a grande responsável pelo
que vivemos.
Principalmente no momento em
que 55,2% da população não necessariamente come três refeições ao dia,segundo
o relatório mais recente da Rede Brasileira
de Pesquisa em Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional (Rede PenSSAN),
formada por pesquisadores de todo o país.
O mesmo levantamento indica mais de
19 milhões de brasileiros em privação
extrema de alimentos.
A angústia de encontrar a geladeira
vazia fez, durante meses, parte do cotidiano auxiliar de produção Jôhanna
Andrade,de 23 anos.“Já saí de casa sem
fazer refeição nenhuma.Já senti fome e
não tinha refeição.Isso não tem explicação.O alimento na geladeira é o mínimo
para a dignidade do ser humano”, diz
Jôhanna.
Há oito meses desempregada,a pernambucana de 23 anos recorreu ao
LinkedIn, rede social voltada para contatos profissionais,para falar sobre as dificuldades que, sem renda fixa, enfrenta
para garantir o básico de abastecimento.

“É muito ruim dormir sem saber o que vai
comer amanhã porque realmente não
tem o que comer.É muito ruim saber que
vai chegar a hora de almoçar e eu não ter
almoço pra comer também”, publicou.
O texto, que pede indicações de
emprego, lista as áreas nas quais a auxiliar se sente apta a trabalhar: auxílio de
produção, refrigeração e operação de
máquinas.“Eu não chamo nem de ideia
o que me levou a publicar sobre isso.
Foi falta de opção, a única saída que eu
vi”, conta.
Embora a pandemia tenha contribuído para o agravamento da insegurança
alimentar no Brasil — principalmente
pelo aumento de desempregados, que
já representam 14% da população –, a
pesquisadora Denise Oliveira destaca
que a crise sanitária antecipou um cenário estruturado há mais de uma década.
“Há estudos em diferentes áreas que
mostram que esse cenário já vinha se
mostrando com as crises mundiais,desde
2004, 2008. A pandemia foi uma alegoria da desigualdade,ela se instala dentro
de uma situação que já vinha se deteriorando”, diz.
De acordo com Denise,um dos maiores desafios para a garantia de uma alimentação adequada e suficiente aos
brasileiros é a própria dinâmica da produção.“Os sistemas alimentares hoje são
predatórios.Destroem muitas variedades
de alimentos pelas culturas que geram
commodities:gado,pasto,soja,laranja…”
Ela explica que esse contexto gera
um problema muito mais profundo do
que há 40 anos.“Antes, o problema era
acesso,e a distribuição de renda melhoraria a situação. Hoje, além da desigualdade, nós também estamos perdendo
fontes importantes de alimento porque
não interessa produzir o que não gere
dinheiro”, acrescenta a pesquisadora.
Para Rafael Zavala, mestre em agricultura sustentável pela Universidade de
Londres e representante da FAO no Brasil, existem três grandes desafios que o
país precisa enfrentar pela garantia da
segurança alimentar.“Mudar a forma
como produzimos os alimentos, como
consumimos e como descartamos, já
que as perdas e desperdícios são um
problema que também precisa de atenção”. Em resumo, segundo ele,“a chave
está nas práticas agrícolas e pecuárias
sustentáveis”.
Além do acesso às refeições, outro
ponto é fundamental para a garantia
do direito básico à alimentação,incluso
em 2010 na Legislação Federal,é a qualidade nutricional dos alimentos.
De acordo com o estudo“Efeitos da
pandemia na alimentação e na situação
da segurança alimentar no Brasil”,realizado pela Universidade Livre de Berlim,
na Alemanha,em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de Brasília, 44% dos entrevistados reduziram o consumo de carnes
e 41% diminuíram o consumo de frutas durante o último trimestre de 2020.
O resultado da pesquisa torna-se
ainda mais preocupante quando combinado ao levantamento realizado pelo
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC),que aponta o aumento do
consumo de ultraprocessados entre os
brasileiros de 45 a 55 anos de 9% para
16% entre 2019 e 2020.

Rio de Janeiro,
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Miss Marvel
é uma super
heroína
muçulmana
O demolidor,
Matt
Murdock,
perde a
visão, após
ser exposto
a uma
substância
radioativa

Super-Homem bi e 5 outros
heróis que romperam
barreiras nos quadrinhos
DC anunciou
que o Homem
de Aço terá um
relacionamento
gay na próxima
revista. Veja outros
personagens que
desafiaram velhos
padrões nas HQs.

Phastos
talvez seja
o primeiro
super-herói
abertamente
gay a
aparecer
no universo
Marvel

É

um pássaro? É um avião?
Não, é aquele mesmo
super-herói que você já viu
milhões de vezes antes.Mas
será o mesmo? As coisas
têm mudado ultimamente no mundo dos
quadrinhos - gigantes da indústria como
a Marvel e a DC têm feito um esforço para
trazer mais diversidade para o universo
dos super-heróis.
A DC Comics,por exemplo,acabou de
anunciar que a última versão do Super-Homem, Jon Kent, será bissexual.
No próximo número da HQ, programado para novembro, Jon terá um relacionamento com um colega jornalista,
Jay Nakamura.
A história é parte de Superman: Son
of Kal-El (Super-Homem:Filho de Kal-El),
série em que Jon assume a capa vermelha de seu pai, Clark Kent.
Outras HQs também tentaram romper barreiras e apresentar personagens
com mais diversidade. Confira.
SUPER-HEROÍNA MUÇULMANA
Ela é uma garota de 16 anos, norte-americana e muçulmana,com problemas típicos de adolescente.
Mas diferentemente de outros jovens
da sua idade, Kamala Khan tem superpoderes - como a capacidade de esticar
e deformar o próprio corpo.Ela decidiu
seguir os passos de seus heróis favoritos
e usar suas habilidades recém-adquiridas para combater o mal, sob o nome

Pantera Negra foi um
sucesso estrondoso,
arrecadando US$ 1,3 bilhão
nas bilheterias mundo afora

Gal Gadot
em cena de
‘MulherMaravilha
1984’
de Miss Marvel.
Filha de imigrantes paquistaneses
que vive em Jersey City, nos Estados
Unidos, Kamala é um sucesso desde
que foi lançada pela Marvel em 2014.
A criadora da personagem, a roteirista G.Willow Winson, disse que queria
mudar a percepção sobre o que é ser
garota e muçulmana nos Estados Unidos.
Miss Marvel já fez aparições em
séries e videogames e deverá ter a

estreia de sua própria série no ano
que vem.
Kamala muitas vezes é tida como
a primeira super-heroína muçulmana,
mas em 2002 aparecia na revista Novos
X-Men a personagem Pó,codinome de
Sooraya Qadir. Era uma mutante nascida no Afeganistão que usava niqab
(vestimenta islâmica que só deixa os
olhos à mostra) e podia se transformar
em uma nuvem de poeira.

DIVERSIDADE DE
ORIENTAÇÃO SEXUAL
Programado para chegar aos cinemas em novembro, o filme Eternos, da
Marvel,terá 10 seres com incríveis poderes que se juntam para proteger a Terra.
O grupo habita o mundo há mais de
35 mil anos e tem entre eles o primeiro
herói da Marvel abertamente gay:Phastos.
Nos quadrinhos, Phastos é um mestre da invenção que cria armas e ajuda
a humanidade mesmo vivendo nas sombras.
Phastos talvez seja o primeiro super-herói abertamente gay a aparecer no
universo Marvel,mas outros personagens
LGBT+ já estiveram em cena.
Valquíria era bissexual nos quadrinhos.No cinema,ela foi interpretada primeiramente pela atriz Tessa Thompson
(que também é bi) em Thor: Ragnarok
(2017).A personagem está na história de
Thor: Amor e Trovão, produção que será
lançada no ano que vem.
A atriz e cantora Becky G fez em 2017
o papel de Trini,uma Power Ranger assumidamente lésbica,enquanto Deadpool
é descrito como panssexual.A Batwoman
foi originalmente concebida em 1956
como namorada do Batman, mas em
2006 foi apresentada como homossexual.
SUPERPODERES E DEFICIÊNCIA
Pessoas com Deficiência (PcD) têm
aparecido já há muito tempo no mundo
dos quadrinhos - como o Doutor Meia-Noite das décadas de 1940 e 1950,que é
cego,e o Professor Xavier,a bússola moral
dos X-Men, em sua cadeira de rodas.
O Demolidor da Marvel, que virou
um blockbuster hollywoodiano em 2003
(com Ben Affleck no papel) e também
uma série da Netflix em 2015,tem origem
quando Matt Murdock perde a visão,após
ser exposto a uma substância radioativa.
Ele deixa de enxergar após o acidente,
mas seus outros sentidos são aguçados.
Os fãs dizem que o Demolidor encoraja o aumento das muitas habilidades de
uma pessoa em vez de focar nos limites
que uma deficiência pode impor.
EMPODERAMENTO FEMININO
Mulher-Maravilha, o blockbuster da
DC de 2017 estrelado pela israelense Gal
Gadot,recebeu vários elogios pela mensagem de empoderamento feminino.

O filme retrata uma personagem forte
com emoções complexas - alguém que
consegue cuidar de si mesma e dos outros
- e não fica centrado só na beleza física
da protagonista.
A DC Comics está promovendo uma
série de eventos neste mês para os 80 anos
da Mulher-Maravilha, que serão celebrados no dia 21 de outubro.
Entre eles,haverá a entrada da super-heroína no Hall da Fama da Comic-Con,
em uma cerimônia virtual.
Mas há uma outra personagem que
rompeu ainda mais barreiras e surgiu
no mundo das HQs apenas seis meses
antes da Mulher-Maravilha, em abril de
1941: Miss Fury, identidade secreta de
Marla Drake,uma socialite nova-iorquina.
Ela não era dotada de grande força
física e usava a inteligência para derrotar os seus inimigos.
Miss Fury é considerada bastante
moderna para a sua época,dispensando
pretendentes e adotando o bebê de sua
arqui-inimiga - tornando-se assim uma
mãe solteira.
A personagem foi criada e desenhada
por June Tarpé Mills, que escolheu assinar apenas como Tarpé Mills para que os
leitores dos anos 1940 não se “ficassem
decepcionados” ao perceber que a HQ
veio das mãos de uma mulher.
BLACK POWER
Um roteiro centrado em um super-herói negro e com um elenco predominantemente negro foi o marco de Pantera Negra, da Marvel, lançado em 2018.
O filme foi um sucesso estrondoso,
arrecadando US$ 1,3 bilhão nas bilheterias mundo afora. Foi também indicado
a melhor filme no Oscar - a primeira produção de super-herói a alcançar o feito.
Não ganhou,mas levou estatuetas em três
outras categorias da premiação.
No filme, T’Challa, interpretado por
Chadwick Boseman, volta para casa
para assumir o lugar do pai como Rei
de Wakanda.
A produção foge de velhos estereótipos da África:a nação fictícia do filme,rica
em cultura e tecnologia,revigorou velhos
padrões de blockbusters hollywoodianos.
A esperada continuação está em produção e deve estrear no ano que vem,
mas não terá Boseman, que morreu no
ano passado de câncer de cólon.
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Pandora Papers
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m mais um sinal de isolamento
internacional,o Brasil ficou de
fora do roteiro da primeira viagem do secretário de Estado
dos Estados Unidos, Antony
Blinken, à América do Sul. Em vez de visitar
o maior país da região, o chefe da diplomacia americana viajará ao Equador e à Colômbia nos dias 19 a 21 de outubro,anunciou sua
pasta nesta sexta-feira (15/10).
A agenda de Blinken vai incluir encontros com o presidente do Equador,Guillermo
Lasso,e o presidente colombiano,Iván Duque.
Na pauta dos encontros estarão temas como
imigração, combate ao narcotráfico, direitos humanos,mudanças climáticas e assuntos comerciais,segundo o Departamento de
Estado dos EUA.
Antes de viajar à América do Sul,Blinken
já havia visitado o México e a Costa Rica.
A decisão de não incluir um país como
o Brasil no roteiro parece evidenciar que
a Casa Branca sob o presidente Joe Biden
ainda procura manter distância do governo
de Jair Bolsonaro, embora evitando o confronto direto.
Os dois nunca se encontraram, e Biden
evitou ter qualquer contato com Bolsonaro
durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, no mês passado.
Bolsonaro foi o último chefe de Estado
do G20 a reconhecer a vitória eleitoral de
Biden nas eleições americanas,depois de até
mesmo adversários dos EUA, como o russo
Vladimir Putin. Além disso, o brasileiro, que
é um fã declarado de Donald Trump,o antecessor de Biden,chegou a afirmar – sem provas – que o democrata só ganhou o pleito
por causa de fraudes.
Os americanos até fizeram alguns gestos
tímidos de aproximação,mas se depararam
com o estilo errático do governo Bolsonaro.
Em agosto, o principal assessor de segurança do governo Biden,Jake Sullivan,esteve
em Brasília e se reuniu com o presidente brasileiro.Mas,segundo o jornal O Globo,Bolsonaro deixou a comitiva americana atordoada
ao reafirmar sua convicção de que o ex-presidente Trump foi vítima de uma fraude eleitoral.Além disso,os americanos teriam manifestado preocupação com as investidas de Bolsonaro contra as instituições democráticas.
No mesmo mês,membros do Comitê de
Relações Exteriores do Senado americano
enviaram uma carta pública a Blinken alertando sobre a ameaça de Bolsonaro liderar
um golpe de Estado.
“Pedimos que o senhor deixe claro que os
Estados Unidos apoiam as instituições democráticas do Brasil e que um rompimento antidemocrático da atual ordem constitucional
terá graves consequências”,afirmou o documento assinado pelo presidente do Comitê de
Relações Exteriores do Senado,Bob Menendez,juntamente com os senadores Dick Durbin, Ben Cardin e Sherrod Brown.
Na quinta-feira,foi a vez de um grupo de
64 deputados democratas enviar uma carta
a Biden pedindo que o status do Brasil de
aliado extra-Otan seja retirado enquanto Bolsonaro estiver no poder. O status foi concedido pelo governo Trump em 2019, quando
os EUA ainda mantinham uma relação próxima com o governo brasileiro,embora não

Secretário dos EUA
evita Brasil em giro
pela América do Sul
País ficou de fora da primeira viagem à
região do chefe da diplomacia dos EUA,
Antony Blinken. Anúncio ocorre semanas
depois de senadores americanos cobrarem
secretário sobre investidas de Bolsonaro
contra a democracia
tão próxima como Bolsonaro propagandeava.
“Bolsonaro apoiou as declarações falsas
de [Donald] Trump sobre fraude na eleição
e foi um dos últimos líderes globais a reconhecer sua vitória eleitoral, o que põe em
dúvida a disposição dele de aceitar os resultados da eleição brasileira em 2022”, escreveram os 64 deputados.
Os EUA não são o único país a manter
distância de Bolsonaro.Na semana passada,
o ministro das Relações Exteriores do Brasil,
Carlos França,não foi recebido pelo governo
francês quando foi a Paris para uma reunião
ministerial da OCDE,mesmo solicitando um

encontro, segundo o jornalista Jamil Chade.
O governo alemão, por sua vez, evitou
convidar Bolsonaro ao país europeu e chegou a cancelar projetos ambientais na nação
sul-americana. A chanceler federal Angela
Merkel não visitou o Brasil desde que Bolsonaro tomou posse.
Dois de seus ministros chegaram a ir a Brasília em 2019,incluindo o chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, mas os representantes alemães contrabalancearam a visita agendando encontros com membros da sociedade civil, ONGs e até mesmo um governador filiado ao PT.

Prefeita de Paris
será candidata
socialista à
presidência
da França
A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, venceu as primárias do Partido Socialista (PS)
nesta sexta-feira (15/10) e será a candidata
da legenda à eleição presidencial de 2022
na França.
“Estou particularmente orgulhosa e honrada de defender as cores do nosso partido.
São as cores de uma esquerda que assume
o exercício do poder, de uma esquerda do
governo que nunca se contentará em ficar
simplesmente indignada ou protestar, mas
que quer agir concretamente”, disse ela.
Hidalgo derrotou seu único adversário
na votação interna do partido,o ex-ministro
da Agricultura e atual prefeito de Le Mans,
Stéphane Le Foll.
De acordo com o secretário-geral da sigla,
Olivier Faure,Hidalgo conquistou o apoio de
mais de 72% dos membros do Partido Socialista para competir nas eleições presidenciais,

Por THOMAS PIKETTY*
Ao renunciar a qualquer ambição em termos de soberania
fiscal e justiça social, não fazemos senão encorajar o separatismo dos mais ricos
Depois dos“LuxLeaks”em 2014, os“Panama Papers”
em 2016, os “Paradise Papers” em 2017, as revelações dos “Pandora Papers”,resultantes de um novo vazamento de 12 milhões
de documentos de finanças offshore,mostram o quanto os mais
ricos continuam a sonegar impostos.Ao contrário do que por
vezes se afirma, não há indicador fiável que nos permita afirmar que a situação melhorou nos últimos dez anos. Antes do
verão, o site ProPublica havia revelado[i] que os bilionários
americanos quase não pagavam impostos em comparação
com seu enriquecimento e com o que paga o resto da população.Segundo Challenges,as primeiras 500 fortunas francesas
saltaram de 210 bilhões de euros,para mais de 730 bilhões,entre
2010 e 2020,e tudo indica que os impostos pagos por essas grandes fortunas (informações afinal bastante simples mas que o
poder público ainda recusa publicar) têm sido extremamente
baixos. Devemos simplesmente esperar pelos próximos vazamentos, ou não é hora de a mídia e os cidadãos formularem
uma plataforma de ação e pressionarem os governos a resolver o problema de forma sistemática?
O problema básico é que continuamos, no início
do século XXI, a registrar e a tributar os bens apenas com base
nas propriedades imobiliárias, utilizando os métodos e cadastros estabelecidos no início do século XIX. Se não criarmos os
meios para mudar este estado de coisas, os escândalos vão
continuar, com o risco de uma lenta desintegração do nosso
pacto social e fiscal e a inexorável ascensão do cada um por si.
O importante é que o registro e a tributação das propriedades sempre estiveram intimamente ligados.Em primeiro
lugar,porque o registro da propriedade dá ao proprietário uma
vantagem (a de se beneficiar da proteção do sistema jurídico)
e,em segundo lugar,porque apenas um imposto mínimo pode
tornar o registro verdadeiramente obrigatório e sistemático.Acrescentemos que a posse de um patrimônio é também um indicador da capacidade contributiva das pessoas, o que explica
porque a tributação do patrimônio sempre desempenhou um
papel central nos sistemas fiscais modernos,em complemento
à tributação que pesa sobre os fluxos de rendas (fluxo que às
vezes pode ser manipulado para baixo, em particular para ativos muito elevados, como demonstrou ProPublica).
Ao estabelecer um cadastro centralizado para
todos os imóveis, tanto para habitação como para bens profissionais (terrenos agrícolas,lojas,fábricas,etc.),a Revolução Francesa instituiu no mesmo gesto um sistema tributário sobre as
transações (direitos de transmissão ainda hoje em vigor) e,acima
de tudo, sobre a propriedade (com imposto sobre a propriedade). Na França, como nos Estados Unidos e em quase todos
os países ricos, o imposto sobre a propriedade, ou seu equivalente anglo-saxão,a property tax,continua a representar o principal imposto sobre o patrimônio (cerca de 2% do PIB, aproximadamente 40 bilhões de euros de receitas anuais na França).
Por outro lado,a ausência de tal sistema de registro e tributação
de bens imóveis e propriedades profissionais explica, em muitos países do Sul, a hipertrofia do setor informal e as dificuldades subsequentes na implementação da tributação das rendas.
O problema é que esse sistema de registro e
tributação de ativos praticamente não mudou em dois séculos, enquanto os ativos financeiros assumiram uma importância preponderante. O resultado é um sistema extremamente
injusto e desigual.Se você possui uma casa ou propriedade profissional no valor de 300.000 euros, e se você está endividado
em 290.000 euros, então você pagará o mesmo imposto sobre
a propriedade que uma pessoa que herdou bem equivalente e
possui, além disso, uma carteira financeira de 3 milhões euros.
Nenhum princípio, nenhum raciocínio econômico pode justificar um sistema tributário tão violentamente regressivo (os
pequenos patrimônios pagam de fato uma taxa efetiva estruturalmente superior àquela dos mais elevados), além do fato de
se partir do princípio que seria impossível registrar ativos financeiros.Ora,não se trata de impossibilidade técnica,mas de escolha política: optamos por privatizar o registro de títulos financeiros (junto a depositários centrais de direito privado, como
Clearstream ou Eurostream) e, em seguida, estabelecer a livre
circulação de capitais garantida pelos Estados, sem qualquer
coordenação fiscal prévia.
Os “Pandora Papers” também lembram que os
mais ricos conseguem evitar os impostos sobre seus imóveis,
transformando-os em títulos financeiros domiciliados offshore,
como mostra o caso casal Blair e de sua casa de 7 milhões de
euros em Londres (400.000 euros de direitos de mutação evitados) ou de vilas na Côte d’Azur controladas por meio de empresas de fachada pelo primeiro-ministro checo Andrej Babis.

Anne Hidalgo venceu as primárias do
Partido Socialista e declarou que todos
estão ‘mobilizados para preparar uma
mudança de governo’
“um resultado irreversível”.
Em declaração perante dezenas de apoiadores, Hidalgo garantiu que todos estão
“mobilizados para preparar uma mudança
de governo”.“Nós estamos indo para isso”,
ressaltou.
Com um programa baseado na justiça
social e no ambientalismo, Hidalgo espera
repetir o feito do conservador Jacques Chirac,que em 1995 conseguiu conquistar a Presidência após chefiar a prefeitura da“cidade

luz”.“Estou ciente da responsabilidade que
me cabe”, finalizou Hidalgo.
A campanha presidencial para a prefeita
de 62 anos promete ser “difícil”, tendo em
vista que ela aparece com menos de 10% das
intenções de voto, muito atrás do atual líder
da França,Emmanuel Macron,com 24%,e a
representante da extrema-direita Marine Le
Pen,com 22%,que iriam disputar o segundo
turno,de acordo com pesquisa realizada pelo
Instituto Ifop.
Hidalgo é prefeita de Paris desde 2014
e é uma das poucas mulheres que concorrem para se tornar a primeira mulher presidente da França.

Que fazer ? A prioridade deveria ser o estabelecimento de um cadastro financeiro público e a tributação mínima
de todos os patrimônios, nem que seja para produzir informações objetivas sobre eles. Cada país pode mover-se imediatamente nesta direção,exigindo que todas as empresas detentoras
ou operando bens em seu território divulguem a identidade de
seus titulares e os tributem de modo transparente e da mesma
forma que os contribuintes comuns.Nem mais nem menos.Ao
renunciar a qualquer ambição em termos de soberania fiscal e
justiça social, não fazemos senão encorajar o separatismo dos
mais ricos. Está mais do que na hora de agir.
*Thomas Piketty é diretor de pesquisas na École des Hautes Études en Sciences Sociales e professor na Paris School
of Economics. Autor, entre outros livros, de
O capital no século XXI (Intrinseca).

