Esta edição escancara o processo de
desmonte do Estado com a atual gestão
da Petrobras e a forma improvisada com
que o governo impõe o Auxílio Brasil.
No entanto, as instituições mostram
resiliência com o exemplo da CPI que
apresentou relatório que indicia o
presidente da República.
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A verdade que
a mídia esconde
Por George Torres Barbosa
“Integrei o quadro de advogados da Petrobrás, mediante
concurso público, de 1990 até março deste ano, 2021.
Não conheci pessoalmente, mas a fama do engenheiro naval Julio Faerman é notória entre os mais antigos.
Ele foi tirado a peso de ouro da Petrobrás nos idos de
1974 pela maior fabricante mundial de plataformas, a
holandesa SBM, e instalado em Londres para articular
seus interesses perante a estatal, não só como fabri-

cante, mas inclusive no bilionário ramo do afretamento
de barcos. Outro engenheiro naval, o famoso Barusco,
notório por devolver 100 milhões auferidos na forma
de propina, confessou que recebia propina do cartel de
empreiteiras desde 1997, em plena era FHC, sem que
Dallagnol e os filhos de Januário se interessassem por
investigar o aliado que não se pode melindrar, segundo
Sergio Moro....” (Continua nas páginas 4 e 5)
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Graziano explica a fome
no Brasil e no mundo

Inspirada em Marielle, Isa Penna transforma em lei
dossiê sobre violência contra a mulher em SP

Paulina Chiziane vence
Prêmio Camões
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Mais de 98 mil mulheres foram vítimas de
violência no ano passado, 270 casos por dia
Ê
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O deputado estadual
Fernando Cury (Cidadania)
foi notificado pela Justiça por
importunação sexual

RJ
Quase cem
mil mulheres
foram vítimas
de violência
doméstica
em 2020

C

erca de 98 mil mulheres foram vítimas de
violência doméstica e
familiar no Estado do
Rio em 2020. Os dados
foram compilados pelo Instituto de
Segurança Pública (ISP-RJ) e constam do Dossiê Mulher 2021, lançado
nesta segunda-feira (18).
O documento cita ainda 78 casos
de feminicídio — e pelo menos 15
deles foram presenciados pelos filhos.
Feminicídio, crime previsto em lei,
é quando se mata uma mulher pelo
fato de ela ser mulher.
As estatísticas do dossiê levaram
o governo do estado a criar dois programas: o Núcleo de Atendimento aos
Familiares de Vítimas do Feminicídio
e o treinamento de polícias militares para garantir o cumprimento de
medidas protetivas contra agressores.
“O objetivo dos núcleos é acolher
especialmente crianças e adolescentes. Além disso, as equipes do Patrulha Maria da Penha estão capacitando
policiais de todos os batalhões, principalmente do interior, para atender
casos de descumprimento de medidas protetivas”, anunciou o governador Cláudio Castro (PL).

Estupro

O Dossiê aponta 5.645 casos de
violência sexual em 2020, número
15,8% menor que o de 2019. Foi uma
média de 15 por dia, ou um a cada
uma hora e meia.
Na análise dos crimes, se destaca
o estupro de vulnerável (2.754), que
é mais que o dobro dos casos registrados em 2020. Em média, sete meninas com até 14 anos foram estupradas por dia no estado.

Perfil dos crimes de feminicídio

• Das 78 vítimas de feminicídio, 52 eram

mães, e 34 tinham filhos menores de
idade;
• Apenas nove delas tinham medidas
protetivas contra o companheiro;
• Os companheiros ou ex-companheiros
representam a maioria dos autores dos
crimes (78,2%);
• Quase 75% das mulheres foram mortas
dentro de uma residência;
• Mais da metade das vítimas de
feminicídio tinha entre 30 e 59 anos de
idade (57,7%) e era negra (55,1%);
• 40% das mulheres foram mortas por
faca, facão ou canivete, e 24,4%, por
arma de fogo;
• A motivação do crime foi uma briga
para 27 dos homicidas e o término do
relacionamento foi apontado por 20
criminosos.
• Mais da metade das vítimas já tinha
sofrido algum tipo de violência e não
registrou.

Proposta de Marielle inspira projetos pelo Brasil Desde 2018, a Prefeitura do Rio de Janeiro conta com o
Dossiê Mulher Carioca para cumprir as
mesmas funções que o Dossiê Mulher
Paulista pretende cumprir agora, em
São Paulo.Por lá,a ideia foi protocolada
como Projeto de Lei pela vereadora
Marielle Franco, assassinada naquele
mesmo ano.“Por ser um projeto inspirado na Marielle, tem uma carga simbólica, emocionante”, fala Isa Penna.

SP

Nova lei
reúne dados
da violência
de g ênero

A

Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) votou, na
última semana, pela derrubada do veto do governador
João Doria (PSDB) ao Projeto
de Lei 113/2019, chamado de Dossiê Mulher
Paulista. A proposta, de autoria da deputada
estadual Isa Penna (PSOL-SP), é inspirada no
Dossiê Mulher Carioca, da vereadora Marielle
Franco (PSOL-RJ), morta em 2018. Com sua
transformação em lei, a cidade terá um dossiê
anual que reúne dados sobre a violência con-

Espero que o governo Doria, que
vetou esse projeto inicialmente, dê
espaço para todas nós, mulheres,
construirmos essas políticas.”
Isa Penna
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tra a mulher
no estado.
“Imagine construir um prédio sem a
base. Essa é a realidade atual
das políticas públicas para mulheres no
estado de São Paulo. É preciso mapear e coletar dados para, a partir destas informações,
propor soluções. São Paulo é hoje um dos
estados mais atrasados neste sentido”, avalia a deputada.
Atualmente já é feita a produção de estatísticas de violência contra a mulher no estado,
mas não há um banco de dados único que
reúna os registros de diferentes secretarias,
como propõe o Dossiê Mulher Paulista.Agora,
os casos serão sistematizados em um banco
de dados a partir dos registros espalhados em
secretarias distintas, como as de Administração Penitenciária,de Desenvolvimento Social,
de Justiça, de Saúde e de Segurança Pública.
De acordo com o texto da nova lei,as informações do Dossiê deverão ser divulgadas ao
menos uma vez por ano nos sites oficiais do
governo e no Diário Oficial “para auxiliar o
governo a identificar os índices de violência
em diferentes regiões do Estado e os perfis de
mulheres que passaram por essas situações,
contribuindo, consequentemente, para a elaboração de políticas públicas”.
Dados referentes a todas as formas de violência contra a mulher previstas na Lei Maria
da Penha — física,sexual,psicológica,moral e
patrimonial — deverão ser coletados das pastas estaduais da Segurança Pública e da Justiça e Cidadania e somados às informações
de entidades que prestam proteção socioassistencial às mulheres.
“Há tecnologia para fazer ótimos mapeamentos,como entender por meio de georreferenciamento as estações de metrô com maior
número de denúncias de assédio e entender
se elas coincidem com falta de iluminação,
por exemplo”, prevê Isa Penna.
A parlamentar explica que pretende chamar para discutir políticas públicas a partir
destes dados mulheres da política, da Justiça e de movimentos populares de diferentes espectros políticos e ideológicos, mas
que estejam comprometidas com a proteção das mulheres.
Em 2020, apenas na cidade de São Paulo,
mais de 24 mil mulheres foram vítimas de violência, sofrendo alguma agressão ou abuso.
Quando vetou o projeto de lei, em 2019,
o governo Doria afirmou que a proposta era
“dispendiosa e desnecessária”, uma vez que
a Secretaria da Segurança Pública já publica
dados estatísticos das delegacias e que a
Secretaria da Saúde adota sistema de notificação compulsória dos casos de violência
contra mulheres.
“Convém registrar que ambas as secretarias
estaduais se opuseram ao projeto, julgando-o
dispendioso e desnecessário, na medida em
que impõe metodologia específica de coleta
de dados e a criação de codificação própria
referente às estatísticas de violência contra a
mulher, desconsiderando os sistemas já existentes com essa finalidade”, afirmou o governador, na época.
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CPI da Covid:

binado com art. 3º, todos da Lei 8.429, de 2
de junho de 1992
50. ANDREIA DA SILVA LIMA Diretora-executiva da empresa VTCLog - art. 333,
caput (corrupção ativa) do Código Penal; e
art. 11, I (improbidade administrativa), combinado com art. 3º, todos da Lei 8.429, de 2
de junho de 1992

veja os 66 indiciados
e as duas empresas
Bolsonaro, Pazuello,
donos da Prevent
Senior, Carlos
Wizard e Luciano
Hang estão entre
os citados. Saiba
quais são os crimes
atribuídos a cada um

dade ideológica), 304 (uso de documento
falso), ambos do Código Penal; art. 10,VI e
XII, e art. 11, I (improbidade administrativa),
combinados com art. 3º, todos da Lei 8.429,
de 2 de junho de 1992
17. AIRTON ANTONIO SOLIGO Ex-assessor especial do Ministério da Saúde
- art. 328, caput (usurpação de função
pública)
18. FRANCISCO EMERSON
MAXIMIANO Sócio da empresa Precisa arts. 299, caput (falsidade ideológica), 304
(uso de documento falso), 347 (fraude processual) e 337-L, inciso V (fraude em contrato), todos do Código Penal; art. 2º, caput
(formação de organização criminosa) da
Lei nº 12.850, de 2013; art. 10,VI e XII, e art.
11, I (improbidade administrativa), combinados com art. 3º, todos da Lei 8.429, de 2
de junho de 1992
19. DANILO BERNDT TRENTO Sócio
da empresa Primarcial Holding e Participações Ltda e diretor de relações institucionais da Precisa - 337- L, inciso V (fraude
em contrato) do Código Penal; art. 2º, caput
(formação de organização criminosa) da
Lei nº 12.850, de 2013; art. 10, XII, e art. 11, I
(improbidade administrativa), combinados com art. 3º, todos da Lei 8.429, de 2 de
junho de 1992.

2. EDUARDO PAZUELLO Ex-Ministro da
Saúde –art. 267, § 1º (epidemia com resultado morte); art. 315 (emprego irregular de
verbas públicas); art. 319 (prevaricação)
e art. 340 (comunicação falsa de crime),
todos do Código Penal; art. 7º, parágrafo 1, b,
h e k, e parágrafo 2, b e g (crimes contra a
humanidade, nas modalidades extermínio,
perseguição e outros atos desumanos), do
Tratado de Roma (Decreto 4.388, de 2002)

20. MARCOS TOLENTINO DA SILVA
Advogado e sócio oculto da empresa FIB
Bank - art. 337-L, inciso V (fraude em contrato), combinado com art. 29, ambos do
Código Penal; art. 2º, caput (formação de
organização criminosa) da Lei nº 12.850,
de 2013; e art. 10, XII, e art. 11, I (improbidade administrativa), combinados com
art. 3º, todos da Lei 8.429, de 2 de junho de
1992

3. MARCELO ANTÔNIO C. QUEIROGA LOPES Ministro da Saúde - art. 267,
§ 1º (epidemia com resultado morte) e art.
319 (prevaricação), ambos do Código Penal

5. ERNESTO HENRIQUE FRAGA
ARAUJO Ex-ministro das Relações Exteriores - art. 267, § 1º (epidemia com resultado morte) e art. 286 (incitação ao crime),
combinado com art. 29; todos do Código
Penal.
6. WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO
Ministro-chefe da Controladoria Geral da
União - art. 319 (prevaricação) do Código
Penal
7. ANTÔNIO ELCIO FRANCO FILHO
Ex-secretárioexecutivo do Ministério da
Saúde - art. 267, § 1º (epidemia com resultado morte), do Código Penal; art. 10,VI e
XII, e art. 11, I (improbidade administrativa),
todos da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992
8. MAYRA ISABEL CORREIA
PINHEIRO Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde - SGTES - art.
267, § 1º (epidemia com resultado morte),
e art. 319 (prevaricação), ambos do Código
Penal; e art. 7º, k (crime contra a humanidade) do Tratado de Roma (Decreto 4.388,
de 2002).
9. ROBERTO FERREIRA DIAS Ex-diretor de logística do Ministério da Saúde - art.
317, caput, do Código Penal (corrupção passiva); art. 2º, caput (formação de organização criminosa) da Lei nº 12.850, de 2013;
art. 10, XII e art. 11, I (improbidade administrativa), todos da Lei 8.429, de 2 de junho
de 1992

51. CARLOS ALBERTO DE SÁ Sócio
da empresa VTCLog - art. 333, caput (corrupção ativa) do Código Penal; e art. 11,
I (improbidade administrativa), combinado com art. 3º, todos da Lei 8.429, de 2 de
junho de 1992.
52. TERESA CRISTINA REIS DE SÁ
Sócio da empresa VTCLog - art. 333, caput
(corrupção ativa) do Código Penal; e art.
11, I (improbidade administrativa), combinado com art. 3º, todos da Lei 8.429, de 2 de
junho de 1992

1. JAIR MESSIAS BOLSONARO
Presidente da República - art. 267, § 1º (epidemia com resultado morte); art. 268, caput
(infração de medida sanitária preventiva);
art. 283 (charlatanismo); art. 286 (incitação
ao crime); art. 298 (falsificação de documento particular); art. 315 (emprego irregular de verbas públicas); art. 319 (prevaricação), todos do Código Penal; art. 7º, parágrafo 1, b, h e k, e parágrafo 2, b e g (crimes
contra a humanidade, nas modalidades
extermínio, perseguição e outros atos desumanos), do Tratado de Roma (Decreto nº
4.388, de 2002); e arts. 7º, item 9 (violação
de direito social) e 9º, item 7 (incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do
cargo), crimes de responsabilidade previstos na Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950.

4. ONYX DORNELLES LORENZONI
Ex-ministro da Cidadania e ministro-chefe
da Secretaria Geral da Presidência da República - art. 286 (incitação ao crime) do
Código Penal e art. 7º, parágrafo 1, b, h e k, e
parágrafo 2, b e g (crimes contra a humanidade, nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos), do Tratado de Roma

DA POLÍTICA

3

10. CRISTIANO ALBERTO HOSSRI
CARVALHO Representante da Davati no
Brasil - art. 333, caput, do Código Penal (corrupção ativa)
11. LUIZ PAULO DOMINGUETTI
PEREIRA Representante da Davati no
Brasil - art. 333, caput, do Código Penal (corrupção ativa)
12. RAFAEL FRANCISCO CARMO
ALVES Intermediador nas tratativas da
Davati - art. 333, caput, do Código Penal
(corrupção ativa)
13. JOSÉ ODILON TORRES DA SILVEIRA JUNIOR Intermediador nas tratativas da Davati - art. 333, caput, do Código
Penal (corrupção ativa)
14. MARCELO BLANCO DA COSTA
Ex-assessor do Departamento de Logística
do Ministério da Saúde e intermediador
nas tratativas da Davati - art. 333, caput, do
Código Penal (corrupção ativa);
15. EMANUELA BATISTA DE SOUZA
MEDRADES Diretora-Executiva e responsável técnica farmacêutica da empresa
Precisa - arts. 299, caput (falsidade ideológica), 304 (uso de documento falso) e 347
(fraude processual), todos do Código Penal;
art. 2º, caput (formação de organização criminosa) da Lei nº 12.850, de 2013; e art. 10,
VI e XII, e art. 11, I (improbidade administrativa), combinados com art. 3º, todos da Lei
8.429, de 2 de junho de 1992
16. TULIO SILVEIRA Consultor jurídico
da empresa Precisa - arts. 299, caput (falsi-

21. RICARDO JOSÉ MAGALHÃES
BARROS Deputado Federal - art. 286 (incitação ao crime) e art. 321 (advocacia administrativa), ambos do Código Penal; art. 2º,
caput (formação de organização criminosa) da Lei nº 12.850, de 2013; e art. 10, XII
(improbidade administrativa) da Lei 8.429,
de 2 de junho de 1992

do gabinete paralelo - art. 267, § 1º (epidemia com resultado morte), do Código
Penal.
31.CARLOS WIZARD MARTINS
Empresário e e participante do gabinete
paralelo - art. 267, § 1º (epidemia com resultado morte); e art. 286 (incitação ao crime),
ambos do Código Penal.
32. PAOLO MARINHO DE ANDRADE
ZANOTTO biólogo e e participante do
gabinete paralelo - art. 267, § 1º (epidemia
com resultado morte), do Código Penal
33. LUCIANO DIAS AZEVEDO
Médico e e participante do gabinete paralelo - art. 267, § 1º (epidemia com resultado
morte) do Código Penal
34) MAURO LUIZ DE BRITO RIBEIRO
Presidente do Conselho Federal de Medicina - art. 267, § 1º (epidemia com resultado
morte) do Código Penal
35. WALTER SOUZA BRAGA NETTO
Ministro da Defesa e Ex-Ministro Chefe da
Casa Civil - art. 267, § 1º (epidemia com
resultado morte) do Código Penal
36. ALLAN LOPES DOS SANTOS Blogueiro suspeito de disseminar fake news
- art. 286 (incitação ao crime) do Código
Penal
37. PAULO DE OLIVEIRA ENEAS
Editor do site bolsonarista Crítica Nacional
suspeito de disseminar fake news - art. 286
(incitação ao crime) do Código Penal.
38. LUCIANO HANG Empresário suspeito de disseminar fake news - art. 286
(incitação ao crime) do Código Penal.
39. OTÁVIO OSCAR FAKHOURY
Empresário suspeito de disseminar fake
news - art. 286 (incitação ao crime) do
Código Penal.
40. BERNARDO KUSTER Diretor do
Jornal Brasil Sem medo, suspeito de disseminar fake news - art. 286 (incitação ao
crime) do Código Penal

22. FLÁVIO BOLSONARO Senador da
República - art. 286 (incitação ao crime) do
Código Penal

41. OSWALDO EUSTÁQUIO Blogueiro
suspeito de disseminar fake news - art. 286
(incitação ao crime) do Código Penal

23. EDUARDO BOLSONARO Deputado
Federal - art. 286 (incitação ao crime) do
Código Penal

42. RICHARDS POZZER Artista gráfico
suspeito de disseminar fake news - art. 286
(incitação ao crime) do Código Penal

24. BIA KICIS Deputada Federal - art. 286
(incitação ao crime) do Código Penal.

43. LEANDRO RUSCHEL Jornalista
suspeito de disseminar fake news - art. 286
(incitação ao crime) do Código Penal

25. CARLA ZAMBELLI Deputada Federal - art. 286 (incitação ao crime) do Código
Penal.
26. CARLOS BOLSONARO Vereador
da cidade do Rio de Janeiro - art. 286 (incitação ao crime) do Código Penal.
27. OSMAR GASPARINI TERRA Deputado Federal - art. 267, § 1º (epidemia com
resultado morte), e art. 286 (incitação ao
crime), ambos do Código Penal.
28. FÁBIO WAJNGARTEN ex-chefe
da Secretaria Especial de Comunicação
Social (Secom) do governo federal - art.
319 (prevaricação) e art. 321 (advocacia
administrativa), ambos do Código Penal.
29. NISE HITOMI YAMAGUCHI
Médica participante do gabinete paralelo - art. 267, § 1º (epidemia com resultado
morte), do Código Penal.
30. ARTHUR WEINTRAUB ex-assessor
da Presidência da República e participante

44. CARLOS JORDY Deputado Federal - art. 286 (incitação ao crime) do Código
Penal;
45. FILIPE G. MARTINS Assessor Especial para Assuntos Internacionais do Presidente da República - art. 286 (incitação ao
crime) do Código Penal;
46. TÉCIO ARNAUD TOMAZ Assessor
especial da Presidência da República - art.
286 (incitação ao crime) do Código Penal
47. ROBERTO GOIDANICH Ex-presidente da FUNAG - art. 286 (incitação ao
crime) do Código Penal;

53. JOSÉ RICARDO SANTANA Ex-secretário da Anvisa - art. 2º, caput (formação de organização criminosa) da Lei nº
12.850, de 2013
54. MARCONNY NUNES RIBEIRO
ALBERNAZ DE FARIA Lobista - art. 2º,
caput (formação de organização criminosa) da Lei nº 12.850, de 2013
55. DANIELLA DE AGUIAR
MOREIRA DA SILVA Médica da Prevent
Senior - art. 121, caput, combinado com os
arts. 13, § 2º, alínea b, e 14, todos do Código
Penal
56. PEDRO BENEDITO BATISTA
JÚNIOR Diretor-executivo da Prevent
Senior - arts. 132 (perigo para a vida ou
saúde de outrem), 269 (omissão de notificação de doença) e 299, caput (falsidade
ideológica), todos do Código Penal; e art. 7º,
k (crime contra a humanidade) do Tratado
de Roma (Decreto 4.388, de 2002).
57. PAOLA WERNECK Médica da Prevent Senior - art. 132 (perigo para a vida ou
saúde de outrem) do Código Penal
58. CARLA GUERRA Médica da Prevent Senior - art. 132 (perigo para a vida ou
saúde de outrem) do Código Penal; e art. 7º,
k (crime contra a humanidade) do Tratado
de Roma (Decreto 4.388, de 2002)
59. RODRIGO ESPER Médico da Prevent Senior - art. 132 (perigo para a vida ou
saúde de outrem) do Código Penal; e art. 7º,
k (crime contra a humanidade) do Tratado
de Roma (Decreto 4.388, de 2002)
60. FERNANDO OIKAWA Médico da
Prevent Senior - art. 132 (perigo para a vida
ou saúde de outrem) do Código Penal; e
art. 7º, k (crime contra a humanidade) do
Tratado de Roma (Decreto 4.388, de 2002)
61. DANIEL GARRIDO BAENA
Médico da Prevent Senior -art. 299, caput
(falsidade ideológica) do Código Penal
62. JOÃO PAULO F. BARROS Médico
da Prevent Senior -art. 299, caput (falsidade
ideológica) do Código Penal
63. FERNANDA DE OLIVEIRA IGARASHI Médica da Prevent Senior - art. 299,
caput (falsidade ideológica) do Código
Penal
64. FERNANDO PARRILLO Dono da
Prevent Senior - arts. 132 (perigo para a vida
ou saúde de outrem), 269 (omissão de notificação de doença) e 299, caput (falsidade
ideológica), todos do Código Penal; e art. 7º,
k (crime contra a humanidade) do Tratado
de Roma (Decreto 4.388, de 2002)
65. EDUARDO PARRILLO Dono da
Prevent Senior - arts. 132 (perigo para a vida
ou saúde de outrem), 269 (omissão de notificação de doença) e 299, caput (falsidade
ideológica), todos do Código Penal; e art. 7º,
k (crime contra a humanidade) do Tratado
de Roma (Decreto 4.388, de 2002).
66. FLÁVIO ADSUARA CADEGIANI
Médico que fez estudo com proxalutamida
- art. 7º, k (crime contra a humanidade) do
Tratado de Roma (Decreto 4.388, de 2002).

48. ROBERTO JEFFERSON Político
suspeito de disseminar fake News - art. 286
(incitação ao crime) do Código Penal

67. PRECISA COMERCIALIZAÇÃO
DE MEDICAMENTOS LTDA. art. 5º, IV, d
(ato lesivo à administração pública) da Lei
12.846, de 1º de agosto de 2013.

49. RAIMUNDO NONATO BRASIL
Sócio da empresa VTCLog - art. 333, caput
(corrupção ativa) do Código Penal; e art.
art. 11, I (improbidade administrativa), com-

68. VTC OPERADORA LOGÍSTICA
LTDA - VTCLog art. 5º, IV, d (ato lesivo à
administração pública) da Lei 12.846, de 1º
de agosto de 2013
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Pedro Parente,
o czar do Apagão
“Apesar de todas as evidências de que a dívida da Petrobrás era adequada aos
projetos de exploração do pré-sal, a mídia hegemônica criou o senso comum de
que era necessário cortar não só a gordura mas a própria carne e até no osso”,
escreve o advogado George Torres Barbosa, concursado da Petrobrás

C

erveró falou das estripulias do filho de FHC no abominável Plano Prioritário Termelétricas PPT,
no qual El Paso, Eletrobolt, EDF, Enron e congêneres recebiam o gás para suas termelétricas,
subsidiado pela Petrobrás que depois era obrigada a comprar a eletricidade superfaturada,
mesmo que ela não existisse !!! Nesta farra da rentabilidade garantida também se lambuzou
o Gregorio Marin Preciado, aparentado de Serra (que prometeu desfazer o marco regulatório
do pré-sal à CHEVRON, no consulado dos EUA, durante a campanha de 2010).Até Eike Batista
se locupletou na farra do PPT com a famosa TERMOLUMA. Tudo isso conduzido com mão de
ferro pelo czar do apagão, Pedro Parente, ao ensejo de obviar o apagão que os tucanos arquitetaram, ao sucatear a Eletrobrás e, sobretudo, sabotar o planejamento Brasil 2014, que vinha
do regime militar, prevendo a construção de grandes hidrelétricas, as quais, só nos governos
petistas, vieram a ser construídas, com todo o cuidado ambiental que os militares não cogitavam. Mas parte delas foi feita
nos governos Lula e Dilma, como Santo Antônio, Jirau (aquelas em que se fazia escada para os peixes subirem na piracema,
assim disse Lula) e Belo Monte, onde houve mais de 5 bilhões de reais em compensação ambiental.

O czar do apagão,Pedro Parente,presidiu o Conselho de Administração de
1999 a 2003,quando foi vendida a maioria das ações preferenciais (PETR4) da
Petrobrás na bolsa de New York por
meros 5 bilhões, implicando a submissão da estatal à lei dos EUA daí em
diante. A União só não perdeu o controle acionário por causa das ações
ordinárias (PETR3) que, apesar de em
menor número na estrutura societária,
são as únicas que têm direito a voto na
Assembleia Geral. Na década seguinte,
o aumento de capital conduzido pelo
presidente José Sergio Gabrielli elevaria a participação da União no bloco
de controle e alcançaria o maior valor
de mercado da Petrobras,até hoje registrado: 275 bilhões, naquele que foi o
maior aumento de capital da história
do capitalismo mundial.Ao fim da era

FHC,a Petrobrás valia míseros 15 bilhões,
era decadente em reservas provadas
e um ícone dos desastres ambientais.
Pedro Parente comprou 49% do grupo
argentino Perez Companc por U$ 1,2
bilhão, quando a própria Perez Companc havia declarado um rombo de
U$ 1,4 bilhão.
Segundo depoimentos de Cerveró
à Lava Jato, foram pagos 100 milhões
de dólares para que essa compra fosse
feita. Uma vez mais, escaparam incólumes os tucanos de alta plumagem aos
seletivos investigadores da república
de Curitiba.
Pedro Parente comandou
uma troca de ativos da Petrobrás no
valor de U$ 3.052.000.000,00 com a Repsol norte-americana,lá na Argentina,no
valor de U$750.000.000,00,exatamente
quando Menen e subsequentes gover-

nos neoliberais já haviam conseguido
quebrar aquele país aplicando à risca
o receituário neoliberal e entreguista.
Pedro Parente, quando presidiu o
Conselho de Administração da Petrobrás, na era FHC, entregou metade da
Refinaria Alberto Pasqualini,em Canoas,
e do campo gigante de Albacora Leste,
na bacia de Campos,além de centenas
de postos da BR distribuidora, tendo
como contrapartida micos da Repsol
na Argentina, que valiam bem menos.
Essa troca de ativos foi perpetrada quando lá na Argentina se teve 3
presidentes em uma só semana e todos
os empresários e os capitais empreendiam fuga da Argentina desesperadamente. Tal troca de ativos é objeto de
uma ação popular impetrada por Cesar
Antonio PRZYGODZINSKI e outros filiados ao SINDIPETRO de Canoas e che-

gou até o STJ, com a Apelação Cível
2001.71.12.002583-5/RS mas tornou ao
primeiro grau para realização de perícia.Apesar dessa controvertida vida pregressa,Pedro Parente foi guindado à presidência da Petrobrás por Temer,inaugurando a cruel política de preços de paridade internacional - PPI que é o custo
em dólar do derivado lá nos EUA mais
frete marítimo, seguro da carga, custos
tributários de internação da mercadoria e adicional de frete marítimo.
Enquanto nossas refinarias operam a
meia carga,abrindo espaço para importadores e, mais grave ainda, tornando
interessante a compra dessas refinarias
encampadas por João Goulart no célebre discurso da Central do Brasil,quando
também se estendeu o monopólio da
Petrobrás para o segmento de transporte
de óleo e gás.Tornando às agruras do presente,o hediondo PPI eleva opreço dos
combustíveis e gás de cozinha à estratosfera compelindo o povo trabalhador
à uma escolha de Sofia. Ou compra o
gás ou compra a mistura e vai cozinhar
com lenha, em pleno século XXI.
Enquanto isso se vende variada
gama de ativos ativos geradores de
caixa da Petrobrás, por preço irrisório,
como a NTS e TAG, malhas de gasodutos do Sudeste e Nordeste, imediatamente alugados pelos felizardos para
a própria Petrobrás, o que permite aos
compradores recuperar o preço pago
à Petrobras em menos de 4 anos. Esses

ativos em mãos privadas,sobremaneira,
as refinarias,darão lugar a monopólios
privados em cada região do Brasil,agravando enormemente a pauperização
dos brasileiros.
Pedro Parente vendeu o
campo de Carcará,no pré-sal,cujo preço
do barril de petróleo foi mais barato
do que uma lata de refrigerante. Vendeu a Petroquímica de Suape, única
produtora de poliestireno da América
Latina,pelo equivalente ao faturamento
de uma semana daquela petroquímica.
Vendeu e arrendou,por preços irrisórios,
Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados.
Já sob a gestão Castello Branco,fechou-se a FAFEN ARAUCÁRIA que produzia
fertilizantes a partir de resíduos asfálticos (engenhosa solução ambiental)
e que também poderia ser convertida
para a produção de oxigênio, crucial
para salvar vidas em Manaus.
A Fábrica de Fertilizantes em construção na cidade de 3 Lagoas (MS) foi
abandonada com mais de 86% de conclusão.Moro e Dalagnol emitiram ordens
para que a Petrobrás não pagasse mais
os créditos de todas empreiteiras nacionais sem que elas nem ao menos fossem
declaradas inidôneas,mediante o devido
processo legal,com o direito ao contraditório e a mais ampla defesa, perante
o órgão competente que é a CGU ou
o TCU, não a Petrobrás sumariamente.
A cúpula do jurídico da Petrobrás
acatou essa sentença de morte contra
a engenharia nacional e, pressurosamente, criou a figura do bloqueio cautelar para eximir-se de pagar os serviços
já executados e medidos. Em consequência,surgiram cidades fantasmas pelo
Brasil afora, como em Rio Grande e Itaboraí com milhares de desempregados
da noite para o dia, vagando com suas
famílias ao relento.Tudo sob o pretexto
de combater a corrupção e reduzir a
dívida da Petrobrás que sempre foi compatível com os investimentos necessários para produzir no pré-sal,com gigantesco volume de óleo leve de alto valor.A
dívida contraída pela Petrobrás não discrepa dos níveis de endividamento de
suas congêneres,as majors do petróleo.
É uma dívida maior pela singela
razão de que nenhuma outra empresa
de petróleo tinha um projeto de tamanha envergadura e tão promissor. A
redução da dívida implementada nestes moldes e o cruel PPI permitiram a
distribuição de dividendos em escala
sideral,como acaba de acontecer neste
último trimestre (42 bilhões de reais)
mas compromete, irremediavelmente,
a geração de caixa a médio e longo
prazo. Privar a Petrobrás de suas reservas de óleo e gás é o melhor caminho
para que, em dado momento, ela fique
só com a dívida e sem condições de
honrar a própria dívida contraída para
produzir plataformas e navios necessários para explorar o pré-sal a 300 km da
costa e 7 mil metros de profundidade.
Tanto é verdade que tal dívida
não era ameaça alguma para a Petrobrás, que ela lançou bônus de dívida
para resgate em 100 anos,os CENTURY
BONDS.Tal emissão de dívida se deu em
1º de junho de 2015,no auge do linchamento midiático,como se lê na página
A3 do JORNAL DO COMMERCIO que
circulou em 02/06/2015, o que prova
sobejamente a confiança dos investidores internacionais na solvência da
Petrobrás. A emissão desses bônus de
dívida para resgate em 100 anos, no
valor de 2,5 bilhões de dólares, teve
uma procura 4 vezes maior do que a
emissão da Petrobrás.
Portanto, não subsiste o argumento
ad terrorem de que a Petrobrás teria
que vender seus ativos a toque de caixa,
abaixo do valor de mercado,como vem
sendo desde Temer e, já agora, sob o
curioso regime do fascismo antinacional.A venda da Refinaria Landulfo Alves,
na Bahia, se deu abaixo da estimativa
feita pela XP Investimentos, entusiasta
da Lava Jato e de Paulo Guedes.
Ainda no ano de 2015, a Petrobrás
recebeu pela terceira vez o maior prêmio da indústria de óleo e gás, o OTC,
em Houston EUA. Também naquele
mesmo ano de 2015, a Petrobrás superou a Exxon Mobil em geração de caixa
livre,tornando-se a primeira do mundo
neste quesito dentre outras petroleiras internacionais de capital aberto.
Enquanto isso, a Globo satanizava a
Petrobrás, com a divulgação permanente daqueles dutos enferrujados jorrando dinheiro, enquanto glorificava
Moro,Dallagnol e os filhos de Januário.
Continua na página 5
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C O N T I N U A Ç Ã O
A Refinaria de Manaus, doada
à ATEM, sonegadora de impostos federais, assim como o restante das 37% de
ações da BR Distribuidora pelo equivalente ao preço do Copacabana Palace,
não fazem sentido por qualquer prisma
que se possa examinar. Embora seja
comum a prática do farm in e farm
out entre as petroleiras, por razões de
melhor alocação de capital,o que se vê
na Petrobrás desde 2016 é um esquartejamento frenético sem nenhuma responsabilidade com a perenidade da
empresa e o interesse nacional.
A própria decisão do Pedro Parente
de pagar aos fundos abutres 3 bilhões
de dólares em uma class action nos EUA
sem que houvesse,ao menos,uma decisão de primeiro grau, que ainda seria
passível de recurso, revela que nunca
houve problemas de caixa a reclamar a
venda do almoço pra comprar a janta,
como propalam os arautos do mercado encastelados na Globo, Estadão,
Veja e Folha,que são aríetes assestados
permanentemente contra a Petrobrás.
Todas as gestões da Petrobrás posteriores ao golpe permanente que se iniciou com as pedaladas imaginárias adotaram a praxe de adiantar pagamento
aos bancos internacionais e nacionais,
antes mesmo do respectivo vencimento,
inclusive 10 bilhões de reais ao BNDES,
este último sem, ao menos, haver a justificativa de que se queria trocar por
dívida mais barata.
Também foi o caso do pré-pagamento, sem nenhuma necessidade, do
empréstimo feito pela China, através
da SINOPEC, para ser pago, não em
dinheiro, mas apenas em exportações
de óleo, o loan for oil. A China fez essa
operação no momento em que todos
queriam levar a Petrobrás à insolvência,
a começar pelo auditor independente,
PWC, que nunca detectou nenhuma
irregularidade nas décadas anteriores,
mas exigiu uma baixa contábil, totalmente artificial,de 88 bilhões,sob pena
de não assinar o balanço patrimonial
de 2015, o que, aí sim, levaria ao vencimento antecipado de toda a dívida da
Petrobrás (covenants).
Apesar de todas as evidências de
que a dívida da Petrobrás era adequada
aos projetos de exploração do pré-sal,
a mídia hegemônica criou o senso
comum de que era necessário cortar
não só a gordura mas a própria carne e
até no osso (catabolismo total) e,nesse
clima de terror, o STF decidiu por 9 a
2 que a Petrobrás podia vender ativos
e subsidiárias sem licitação e sem prévia autorização do Congresso Nacional,
com as honrosas exceções de Lewandowski e Fachin.
Até mesmo a Assembleia Geral da
Petrobrás foi escanteada pois tais alienações a preço de banana são aprovadas pela diretoria executiva, sem o
escrutínio do órgão máximo de uma
sociedade anônima que é a Assembleia Geral de acionistas.Assim foi com
Pedro Parente,foi com Castello Branco,
e é agora com o general Luna e Silva.
Um fast track do desmanche.
Tudo isso sob o pretexto de reduzir a dívida e, aproveitando a cortina
de fumaça propiciada pela campanha
insidiosa e implacável desencadeada
pela mídia em conúbio espúrio com
a lava jato que danificou, profundamente, a imagem da Petrobrás perante
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“A gestão caridosa”

No alto, o ‘Czar do Apagão’ abre o pregão em Nova York em 2017; à esquerda, o ex-presidente da Petrobras na gestão Bolsonaro, Roberto Castelo Branco comemora
com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, mais um passo rumo à entrega da nossa soberania; e acima, a resistência dos petroleiros na paralisação de 2020

a população.
Entoa-se ad nauseam a cantilena de que houve 6 bilhões de reais
de superfaturamento nas obras no período de 2004 a 2014, o que, do ponto
de vista das regras internacionais de
contabilidade, é imaterial se comparado ao faturamento da Petrobrás, de
2 trilhões e 400 bilhões de reais, nesse
mesmo período.
O circo dos horrores se abateu sobre
o corpo técnico da Petrobrás que passou a ser investigado em verdadeiros
tribunais de exceção por escritórios
de advocacia norte-americanos,como
o Gotlieb (ganhador de fortunas na
Petrobrás e no BNDES para a natimorta
investigação da caixa preta que custou
a cabeça de Levy). Outro escritório de
advocacia norte-americano, o Baker &

Mackenzie está no epicentro do Pandora Papers, em companhia de Paulo
Guedes,do presidente do Banco Central,
Globo et caterva. São escritórios indicados pela CIA e o Departamento de
Justiça dos Estados Unidos que deram
uma gorjeta de 2,5 bilhões para a república de Curitiba criar seu fundo partidário, em boa hora anulado pelo STF.
Tais escritórios foram contratados,
mediante honorários exorbitantes,não
para defender a Petrobrás em processos
nos EUA ou escrever um parecer sobre
direito norte-americano.Foram contratados para conduzir o compliance da
Petrobrás, que a é indústria da moda
a que se dedicam próceres da lava jato,
como o Carlos Alberto Lima e Sergio
Moro na Alvarez & Marsal (gestora dos
escombros da Odebrecht),ambos vete-

ranos do escândalo do BANESTADO,
assim como o doleiro Alberto Youssef
que, por haver descumprido obrigações anteriores daquele caso, envolvendo as contas CC5, não poderia ser
beneficiado pela delação premiada
na lava jato.
Os escritórios de advocacia
norte-americanos, verdadeiros biombos para a CIA, chegaram a apreender
celulares e notebooks de cerca de 2 mil
empregados da Petrobrás para as suas
investigações ironicamente denominadas CIAS,ao fim das quais nada se apurou de relevante. Tanto que o ex-presidente Roberto Castelo Branco se viu
compelido a pedir desculpas públicas
aos empregados, na intranet da Petrobrás, após serem espionados ao longo
de meses pelas famigeradas CIAS que

ainda contaram com o auxílio luxuoso
do escritório da respeitável ex ministra
do STF Ellen Gracie Northfleet.
Há muito mais a dizer, mas deixo
para outro momento. Certo é que há
muito mais do que meros aviões de
carreira no ar. É a tal da guerra híbrida.
GEORGE TORRES BARBOSA
é advogado concursado da Petrobrás de 1990 a 2021. Foi presidente do
Conselho de Administração da Termomacaé Ltda., conselheiro da UEG
ARAUCÁRIA e diretor financeiro da
Baixada Santista Energia SA. É especialista em direito ambiental e LL.M.
em direito corporativo
Texto publicado originalmente
no Portal Brasil247
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‘Debate’ sobre a
privatização dos
Correios quer
‘passar a boiada’
Em
pronunciamento
à bancada, o
secretário-geral
da Federação
Nacional dos
Trabalhadores
em Empresas
de Correios e
Telégrafos e
Similares, José
Rivaldo da Silva.

No estilo ‘Ricardo Salles’ que caracteriza
o governo, discussão não acontece de
forma adequada, segundo senadores
de oposição que alertam que se trata da
venda de um patrimônio que integra os
mais de cinco mil municípios, emprega
98 mil trabalhadores e garante o direito
constitucional do acesso ao serviço postal

A

Audiência pública na
Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE),
nesta
quarta-feira
(20), reuniu, por incrível que pareça, debatedores de um
lado só. Estavam presentes o ministro
das Comunicações, Fábio Faria, que
obviamente defendeu a aprovação
do projeto que autoriza a privatização
da Empresa de Correios e Telégrafos
(ECT), o senador Vanderlan Cardoso
(PSD-GO) e sugerido pelo relator da
matéria, senador Márcio Bittar (MDB-AC), que ainda manifestaram dúvidas
sobre os benefícios da proposta para
a população
Membros do Comitê Nacional da
Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Tele-

grafos e Similares (Fentect) marcaram
presença para se posicionar contra a
entrega de mais um patrimônio histórico do povo brasileiro.
O projeto que trata do assunto já
foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está em análise no Senado
(PL 591/2021).
De acordo com o relator, o debate
deixou claro que a empresa está perdendo lucratividade por não ter investimentos suficientes para sua modernização. Ele ainda observou que o serviço postal, que é monopólio dos Correios,vem caindo a cada ano em razão
das rupturas tecnológicas,enquanto as
entregas de encomendas, que já permitem a concorrência da iniciativa privada, têm crescido exponencialmente.
“Esse serviço (postal), que é one-

roso, cai cada vez mais e aquele serviço que é lucrativo cada vez mais vai
para o setor privado. Então parece que
é uma conta que, pensando de forma
honesta, não tem como voltar atrás.
Então, se não fizermos nada, vamos
chegar ao momento que todo setor de
entrega de encomenda estará no setor
privado e a nós brasileiros estará o ônus
de pedir R$ 10, R$ 15, R$ 20 bilhões de
subsídio para manter um serviço que
não dá lucro (serviço postal)”, disse.
No entanto, Bittar defendeu que a
privatização venha com a garantia da
manutenção ou ampliação da oferta
de emprego aos atuais servidores da
empresa, a preço acessível e a universalização dos serviços.
Já a bancada petista manifestou
posição contrária à proposta e pediu
mais debate no Senado. Eles criticaram a audiência pública desta quarta-feira por manter entre os debatedores
somente representantes do governo
federal, favoráveis ao texto. Para eles,
o tema, considerado polêmico, precisa
ser discutido com mais pluralidade.
Mesmo após Vanderlan Cardoso lembrar que no início do mês a Comissão
realizou audiência pública com representantes contrários à privatização,
o senador Paulo Paim (PT-RS) pediu
uma nova rodada de discussão com
convidados dos dois segmentos para
permitir o “verdadeiro debate com o

Governo quer
‘modernizar’
empresa
O ministro das Comunicações,Fábio
Farias,destacou que o governo tem interesse em tornar os Correios a maior
empresa desse tipo de serviço na América Latina com a sua privatização e
que,apesar de ser um tema delicado,há
pontos no projeto que garantem a universalização do serviço postal a todos
os brasileiros e a estabilidade aos funcionários até o final de 2023. Ele disse,
ainda,que uma das maiores preocupações do governo é em relação à queda
na contratação de serviços de entrega
de encomendas. De acordo com ele,
além de um prejuízo acumulado de R$

contraditório”.
Já o senador Jean Paul Prates (PTRN) alertou que o projeto trata da
venda de um patrimônio que integra
os mais de cinco mil municípios brasileiros, que engloba a mão de obra de
98 mil trabalhadores e garante o direito
constitucional do acesso ao serviço
postal.A sua privatização, argumentou,
não seria estratégica porque significaria a entrega da sua estrutura e capilaridade em um momento de dificuldade, quando o país tenta se recuperar de uma crise pós-pandemia.
Ele manifestou ainda preocupação
em como serão realizadas as entregas de materiais que garantem atendimento em serviços públicos essenciais.
“Em relação a livros e materiais
didáticos. São entregues 200 milhões
de livros em 5.070 municípios. No dia
do Enem (Exame Nacional do Ensino
Médio), em três dias, provas são entregues em 15 mil locais diferentes. Medicamentos para atendimento do SUS,
equipamentos de reposição em repartições,em unidades de serviço público
do país. Ele também é um grande regulador comercial do mercado de encomendas - que ainda está aberto para
as empresas privadas - e os Correios
praticam um preço que é dois terços
dessa concorrência”.
O secretário especial de Desestatização do Ministério da Economia,

Diogo Mac Cord, afirmou que mesmo
que os Correios tenha registrado lucro,
no ano passado, de R$ 1,53 bilhão, a
empresa não conseguiu recuperar as
perdas de anos anteriores.Ele lembrou
que o lucro da empresa nunca ultrapassou a “imunidade tributária” de R$
2 bilhões por ano e que esse recurso
poderia estar sendo direcionado para
áreas prioritárias para a população.
Ele ainda observou que os serviços
passarão a ser regulamentados pela
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) passando a ser alvo de
reclamações e cobranças o que permitirá um serviço mais transparente
e eficiente.
“Quando falamos em serviços regulados, não só a qualidade aumenta,
mas a gente consegue ter uma transparência muito maior quanto àqueles
serviços que estão sendo prestados”.
O senador Paulo Rocha (PT-PA)
contestou o argumento ao lembrar do
processo de privatização do serviço de
telecomunicações no país. Segundo
ele, a iniciativa não garantiu a qualidade no serviço e na universalização
do acesso à telefonia e a banda larga
em regiões remotas no país. Para ele,
o mesmo pode ocorrer com o serviço
oferecido pelos Correios já que a iniciativa privada não teria interesse em
atender localidades que não oferecem
rentabilidade.

3 bilhões, desde 2012, as seguidas greves ocorridas nos últimos anos fizeram
com que as empresas de varejo aprimorassem sua logística e investissem
nos seus próprios sistemas de entrega,
o que está fazendo com que a companhia perca, a cada ano, de 20 a 30%
desse tipo de contratação. Para ele, é
inviável que o governo mantenha R$
2,5 bilhões por ano para subsidiar e
garantir condições de competitividade
à empresa nesse setor.
“A empresa que entrar vai investir de
R$ 2 bilhões a R$ 3 bilhões por ano para
modernizar e ganhar espaço.
O Presidente do Instituto para Desenvolvimento doVarejo (IDV),Marcelo Silva,
se somou a manifestação do ministro e
disse que os Correios não têm acompanhado os investimentos na modernização e estruturação da logística como
demanda hoje o setor de varejo.
“A logística passou a ser um ponto
crítico fundamental para o sucesso do

varejo e a gente percebe que há dificuldade de contar com os Correios, nesse
aspecto,porque a gente também entende
que há um déficit publico para se investir nesse setor e existem prioridades de
investimento do governo em setores mais
críticos para a sociedade (...) A competição é assim agora: você entrega em
24 horas, em 12 horas ou até mesmo
em 1 hora.
Tanto a secretária especial da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI),Martha Seillier,quanto o
diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
Fabio Almeida Abrahão, destacaram
que a desestatização não é somente
uma “venda da companhia”. Segundo
ele, a iniciativa estará associada a um
contrato de concessão que coloca de
forma responsável e justa “obrigações
a serem cumpridas”para garantir critérios fundamentais como a universalização do serviço.
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ARTIGO CONTINUAÇÃO DA EDIÇÃO ANTERIOR

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”.

3.

Nada obstante se
ocupe da prestação de
serviço público,não de
atividade econômica
em sentido estrito,o sistema elétrico brasileiro já é predominantemente privado.A Eletrobras é responsável pela produção somente de cerca
de 30% da energia consumida no Brasil.
Na verdade, a Eletrobras tem funcionado como importante indutor de
investimentos privados. Grande parte
das usinas construídas recentemente
resultaram de parcerias público-privadas (PPPs).As licitações são disputadas
por consórcios integrados por empresas privadas e por estatais. O vencedor
forma sociedade de propósito específico (SPE) para explorar a concessão.Na
SPE,a participação pública deve necessariamente ser minoritária: são os parceiros privados que a controlam (artigo
9º, §4º, da Lei nº 11.079/2004).
O modelo foi empregado, por exemplo, na construção das hidrelétricas de
Belo Monte (2016), Jirau (2013), Santo
Antônio (2012), Teles Pires (2015), São
Manoel (2018) e Dardanelos (2011), e
de inúmeros empreendimentos menores,
como usinas eólicas e térmicas [9]. De
2000 a 2020,os investimentos totais realizados pela Eletrobras chegaram a R$ 190
bilhões, aos quais, em inúmeros empreendimentos, se somaram investimentos

privados. Sem tais investimentos, hoje já
estaríamos submetidos e rigoroso racionamento,tendo em vista a seca histórica
que ora acomete o país.Como o governo,
até o momento, não apresentou alternativa a essa forma de ampliação do setor
elétrico, cria-se ambiente de grave insegurança: o crescimento do setor elétrico
deve anteceder o da economia, como
sua condição de possibilidade.
Não apenas os consumidores residenciais serão afetados pela alteração
do regime tarifário.É certo que grandes
consumidores podem negociar a aquisição de energia no ambiente de contratação livre [10]. Pequenas e médias
empresas,porém,estão excluídas desse
ambiente [11].O processo de desindustrialização hoje vivenciado no Brasil
associa-se, entre vários fatores, ao custo
da energia.A privatização da Eletrobras,
como modelada na Lei nº 14.182/2021,
aprofunda o problema [12].
A promoção unilateral dos interesses de investidores institucionais, em
detrimento do setor produtivo,se revela
no procedimento de privatização adotado: aumento de capital com diluição
do poder de controle [13], sem realização de processo licitatório. O modelo
descumpre o que foi decidido pelo STF
no julgamento da ADI nº 5624,que fixou
dois requisitos para a alienação do controle de estatais: a) autorização legislativa; e b) licitação pública [14].A licita-

empresas de pequeno porte, que consumiam a energia produzida pelas hidrelétricas“cotizadas”,viola o princípio do
tratamento favorecido para as empresas
de pequeno porte (artigo 170, IX).
A economia brasileira deve assegurar a todos“existência digna”,conforme
os ditames da “Justiça social” (CF, artigo
170).A Lei nº 14.182/2021 opera no sentido inverso: funcionaliza os usuários
do sistema elétrico ao atendimento dos
interesses financeiros de curto prazo de
alguns poucos investidores institucionais.

ção permitiria condicionar a participação no certame à capacidade técnica
para gerir a Eletrobras e à capacidade
econômica para fazer investimentos. O
modelo adotado cria o risco de tornar
a empresa acéfala, entregue ao atendimento de interesses financeiros de
curto prazo.
A Lei nº 14.182/2021 está em desconformidade com vários princípios
constitucionais da ordem econômica.
Considerem-se, em especial, as seguintes violações:
a) Por permitir o encarecimento da
tarifa,alterando contratos de concessão
que são mais favoráveis aos consumidores, viola o princípio da defesa do consumidor (artigo 170,V);
b) Por permitir a transferência de
renda dos usuários do sistema para investidores institucionais, viola o princípio
da redução das desigualdades sociais
(artigo 170,VII);
c) Por permitir a negociação em
ambiente de contratação livre da energia produzida por grandes usinas hidrelétricas,em situação tendente ao monopólio natural, viola o princípio da livre
concorrência (artigo 170, IV);
d) Por onerar o acesso à energia elétrica para as empresas dedicadas à produção,viola os princípios da valorização
do trabalho humano e da livre iniciativa
(artigos 1º, IV, e 170, caput);
e) Por onerar especialmente as

[1] Três inovações recentes refletem a exigência de racionalização do processo de elaboração normativa: (a) A Emenda Constitucional nº
95 — no geral, reprovável — exige que os projetos de lei que criem despesas obrigatórias ou instituam renúncia de receitas sejam acompanhados
de estudo de impacto orçamentário e financeiro
(ADCT, artigo 113); (b) o Decreto nº 9191/2017,
em seu artigo 32,VI, determina que o parecer de
mérito que subsidia a edição de atos normativos
inclua“análise de impacto da medida”; (c) Por fim,
a Lei nº 13.848/2019,originária da MP nº 881,prescreve a elaboração de“análise de impacto regulatório”no curso processo de elaboração normativa.
[2] Cf.: ADI 4029, Relator Luiz Fux, DJe-125
27.06.2012.
[3] Em 1961, entrou em vigor a Lei nº 3.890-A
autorizando a criação da companhia. A instalação da empresa ocorreu em 1962. Algumas das
subsidiárias da empresa já existiam: a CHESF foi
criada em 1948; Furnas, em 1957. Depois da criação da Eletrobrás, em 1968, foi criada a Eletrosul;
em 1973, a Eletronorte; em 1974, a Itaipu Binacional; em 1997, a Eletronuclear.
[4] FSP,15.06.2021.
[5] Na Nota Técnica,emitida em 2017,a Aneel indicou a iniquidade da “descotização” e seu inequívoco impacto tarifário:“Trata-se de ativos já depreciados, cuja remuneração foi garantida ao longo
dos anos pelos usuários (consumidores cativos
ou livres), desde o início da prestação do serviço
de geração. Estabelecer um novo regime comercial,em que o preço será estabelecido livremente,
tem um efeito perverso sobre o custo de energia

nosso varejo. Temos poucas redes de
supermercado que distribuem alimentos e seguraram o preço dos alimentos”, listou.
Assim, já no governo Temer, o Brasil
passou a figurar no que é considerado
o mapa da fome.Um país entra no mapa
quando 5% de sua população está subalimentada, isto é, não consegue consumir a quantidade mínima de 2.200 calorias por dia.Em 2018,o Brasil já ultrapassava os 5%,de acordo com Graziano.Em
2020, era quase de 10% e, em junho de
2021, a Organização das Nações Unidas (ONU) calculou que 17% da população brasileira não comia o suficiente.
“Se você incluir a insegurança alimentar moderada, que é aquela que se
pula uma refeição, geralmente o jantar,
que os velhinhos não comem para deixar para os netos, que as famílias colocam as crianças para dormir mais cedo
porque não têm o que comer,o número
dobra”, ressaltou.
A situação é ainda pior para mulheres.Estima-se que para cada dez homens
com insegurança alimentar,há 11 mulheres,“porque a mãe deixa de comer para
dar para os filhos”.“As mulheres também
sofrem mais porque têm necessidades

nutricionais maiores,principalmente gestantes e lactantes, ainda que haja uma
distribuição igualitária de comida entre
os membros da família”,disse o também
agrônomo.
Diante desse cenário,Graziano apontou quatro fatores que deveriam orientar futuras políticas públicas que busquem não apenas diminuir, mas erradicar a fome:“Tirar o foco da ‘produção a
qualquer custo’ porque gera perdas e
esse não é o problema; tratar a alimentação como uma questão de saúde e
meio ambiente; cuidar não só de poder
comer, mas de poder comer mais saudável para evitar sobrepeso; e criar políticas alimentares mais flexíveis, não só
dependendo de commodities,mas diversificando a produção e apostando na
agricultura familiar”.
Essas propostas colidem com os
monopólios capitalistas,mas o agrônomo
reforçou que é o caminho a se buscar,
pois o sistema atual gera mais doenças
do que garante alimentação e nutrição
para a população.Para concretizar essas
propostas de longo prazo,Graziano disse
que o ideal seria propor a desconcentração de terra,inclusive com reforma agrária, mas que foque nas cidades.

suportado por esses consumidores”. (Nota Técnica nº 01/2017-ASD-SRM-SGT-SRG-SCG-SRT/Aneel).
[6] JUSTEN FILHO, M. Curso de direito administrativo, 2005, p. 480.
[7] CIRNE LIMA,R.Princípios de Direito Administrativo Brasileiro, 1939, p. 69.
[8] A Lei nº 8987/95, ao regulamentar o artigo
175 da Constituição da República, define como
“adequado” o serviço prestado com a observância,entre outros,do princípio da modicidade das
tarifas (artigo 6º, §1º).
[9] O Estado tem participado da expansão do setor
elétrico como financiador, por meio do BNDES.
Cf.: IPEA. Introdução. Inº Infraestrutura e Planejamento no Brasil Coordenação estatal da regulação e dos incentivos em prol do investimento —
o caso do setor elétrico. Brasília, 2012.
[10] Com a edição da Portaria 514/2018 do MME,
a partir de janeiro de 2020, consumidores com
demanda superior a 2.000 kw passaram a ter acesso
ao mercado livre.
[11] Pequenas e médias empresas geram 54% dos
empregos formais no Brasil, pagam 40% dos salários e produzem 27% do PIB nacional.
[12] Não se estranha que Fiesp, FIRJAN e mesmo
a ABRACE (Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres) tenham apresentado críticas severas
ao modelo. O presidente executivo desta última
foi enfático:“o governo venderá uma Eletrobras e
uma outra Eletrobras será paga pelos consumidores” (G 1, 02.06.2021).
[13] O governo não pretende vender a totalidade
de suas ações da Eletrobras.Pretende manter participação acionária pouco inferior a 50% das ações.
Com isso,perde o controle acionário,fazendo com
que a empresa mude de natureza. Deixa de ser
sociedade de economia mista (empresa estatal)
e passa a ser empresa privada.A alteração faz toda
a diferença.Como prescreve a Lei nº 6404/76,artigos 115-117,o poder de controle deve ser exercido
no interesse da empresa controlada. No caso das
sociedades de economia mista, porém, a própria
Lei nº 6.404/76 (artigo 238) excepciona a regra:legitima o exercício do poder de controle,pelo Estado,
no sentido da realização do interesse público.
[14] ADI 5624 MC- Rel.: Ricardo Lewandowski,Tribunal Pleno, DJ de 29/11/2019.

‘Fome não é
por falta de
alimentos, mas
de renda’, diz
José Graziano

G

raziano começou analisando as causas do
problema,que vem se
agravando nos últimos
anos,principalmente a
partir do governo Michel Temer.Segundo
ele, a insegurança alimentar moderada
e grave não são provocadas pela falta
de alimentos, mas pela falta de renda.
“Foi se produzindo uma concentração de renda extrema, que se agravou
com a pandemia.Temos alimentos,mas
as pessoas não têm dinheiro para comprá-los. Mas existem vários fatores que
levaram a esse cenário”,começou explicando o professor.
Como fatores macro, que afetam o
mundo todo, ele citou as mudanças climáticas e os conflitos,“que são sinônimos de fome”.A nível regional,ele mencionou o fortalecimento do modelo agroexportador na América do Sul, que é
o que de fato gera a concentração de
renda.
“E foi encarecendo o preço dos alimentos. Se somou a alta do preço das
commodities, provocada pelos baixos
estoques, a desvalorização do real que
não contou com a intervenção do banco
central, e a grande oligopolização do

Responsável
pelo Fome Zero,
ex-diretor da
FAO explica
crescimento
da insegurança
alimentar
no mundo e
propõe um
novo programa
para erradicar
desnutrição no
Brasil

“As cidades em vez de ter um cinturão hortícola em volta,têm um cinturão
de especulação imobiliária.Poderíamos
fazer uma reforma agrária de pequenas
dimensões de terra e moradia, já que
um dos grandes problemas atuais também é a questão da moradia. Fazer um
grande programa de moradia popular
ligado à hortas ecológicas comunitárias
em terrenos em especulação no entorno
das cidades. Até porque propriedades
menores atendem melhor as demandas ambientais”, sugeriu.
O professor também ponderou que
seria necessária uma mudança de hábitos,pois o consumo de carne por todos
no ritmo que se consome nos países mais
ricos é insustentável. Isso não significa,
contudo,que o mundo deveria ser vegetariano ou vegano,na visão dele,apenas
que se deveria diversificar as fontes de
proteína,incluindo carnes brancas,ovos
e mais verduras e vegetais.
Pensando no curto prazo e em programas de combate à fome emergenciais,
Graziano ponderou que,apesar de essenciais em situações de calamidade,como
a atual,precisam servir de base para políticas estruturais,de Estado,não de governo,
“porque você come todos os dias”.
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Primeira escritora
de Moçambique,
Paulina Chiziane
vence Prêmio Camões

Senado italiano aprova
moção para pedir dissolução
de partido neofascista
Senadores pedem a ativação de um artigo da Constituição
Italiana que “proíbe, sob qualquer forma, a reorganização
do partido fascista”. A votação serve como uma
recomendação e não acarreta nenhuma obrigação legal

O

Senado da Itália aprovou nesta quarta-feira
(20/10) uma moção
apresentada pelo bloco
de centro-esquerda para
obrigar o governo a dissolver o movimento neofascista Força Nova (FN),que
invadiu a sede do principal sindicato do
país durante um protesto violento contra o certificado sanitário contra a covid19 no último dia 9 de outubro.
Os senadores votaram a favor do
documento proposto pelo bloco que
inclui o Partido Democrático (PD), o
Movimento 5 Estrelas (M5S), o Itália
Viva (IV) e a coalizão Livres e Iguais
(LeU).Uma votação semelhante é espe-

rada na Câmara dos Deputados nesta
quinta-feira (21/10).
Na prática, a moção pede a ativação de um artigo da Constituição Italiana que“proíbe, sob qualquer forma,
a reorganização do partido fascista”.A
votação de hoje serve como uma recomendação e não acarreta nenhuma
obrigação legal.
Conforme acordado com o partido
ultranacionalista Liga e com o Força
Itália (FI),os membros do Irmãos da Itália (FdI) também não participaram da
votação.A informação foi confirmada
pelo líder do grupo FdI no Senado,
Luca Ciriani.
O PD ficou satisfeito com o resul-

tado da votação, mas deixou claro
que gostaria do apoio da Liga, FdI e
FI.“Sobre o antifascismo, sobre os valores fundadores da nossa Constituição,
devemos todos concordar, todos unidos sem qualquer ambiguidade ou
distinção”, ressaltou a líder do Partido
Democrático (PD) no Senado, Simona
Malpezzi.
O pedido de dissolução do Força
Nova foi apresentado ao Senado após
militantes do partido neofascista instarem a multidão a atacar sedes das
instituições, como o Palácio Chigi, que
abriga o gabinete do premiê Mario Draghi, e liderarem uma invasão à Confederação Geral Italiana do Trabalho

(Cgil) durante o protesto em Roma.
Seis pessoas foram presas, incluindo
Roberto Fiore, fundador e líder do
movimento.
Segundo o secretário-geral da Confederação Geral Italiana do Trabalho
(CGIL), Maurizio Landini,“a lei permitirá a dissolução do Força Nova”, principalmente porque “será um ato de
força democrática aplicar a Constituição dissolvendo as forças que se referem ao fascismo”.“Além disso, com os
sindicatos europeus, uma das ideias é
construir uma grande rede antifascista
e democrática”, concluiu.
Recentemente, Draghi disse que
seu governo está considerando a possibilidade de impor uma proibição
ao partido. De acordo com a legislação vigente, os grupo neofascistas só
podem ser dissolvidos após uma decisão judicial.
No entanto, é possível proibir as
organizações consideradas uma ameaça à democracia e às liberdade constitucionais por um decreto.
(Do Ópera Mundi, com Ansa)

A escritora moçambicana Paulina
Chiziane,primeira mulher a publicar um
romance no país, em 1990, venceu por
unanimidade o Prêmio Camões nesta
quarta-feira (20/10). O anúncio foi feito
pela ministra portuguesa da Cultura,
Graça Fonseca.
“No seguimento da reunião do júri
da 33ª edição do Prêmio Camões, que
decorreu no dia 20 de outubro, a ministra da Cultura anuncia que o Prêmio
Camões 2021 foi atribuído à escritora
moçambicana Paulina Chiziane”, diz
nota divulgada nesta quarta.
Ao publicar,em 1990,seu livro Balada
de Amor ao Vento, a escrito se tornou a
primeira mulher com um romance publicado no país.Por meio de sua obra,narra
a história de Moçambique de forma crítica e fictícia.
A autora se tornou mundialmente
famosa com Niketche: uma história de
poligamia,onde retrata com teor crítico
o machismo ainda presente na cultura
de Moçambique e uma leitura para além
do Ocidente sobre poligamia.Além desta,
Chiziane também se destacou com o
romance O alegre canto da perdiz, que
retrata os vários momentos históricos de
seu país a partir da história de três gerações de mulheres.
Nascida em Manjacaze,Chiziane,66
anos, cresceu nos subúrbios da cidade
de Maputo, à época colonial denominada Lourenço Marques. Na juventude,
a escritora militou no partido político
Frente de Libertação de Moçambique
(Frelimo),mas se desvinculou por discordâncias e passou a se dedicar à literatura.
“[Chiziane] está traduzida em muitos países e é hoje uma das vozes da ficção africana mais conhecidas internacionalmente, tendo já recebido vários
prêmios e condecorações”, declarou o
júri da premiação,destacando sua vasta
produção e recepção crítica,bem como
o“reconhecimento acadêmico e institucional” de sua obra.
É a terceira vez, em 33 anos de existência, que o prêmio é atribuído a um
autor de Moçambique.A primeira sendo
José Craveirinha, em 1991, e a segunda
Mia Couto, em 2013.
O painel de jurados foi composto
pelos professores universitários Ana Martinho e Carlos Mendes de Sousa (Portugal), pelo escritor e investigador Jorge
Alves de Lima e pelo professor universitário Raul César Fernandes (Brasil) e
pelos escritores Tony Tcheka (Guiné-Bissau) e Teresa Manjate (Moçambique).
(Do Ópera Mundi)

Para o presidente da Confederação
de Nacionalidades Indígenas do Equador (Conaie), Leonardo Iza, o estado
de exceção decretado pelo mandatário serve, na verdade, para impedir protestos de movimentos sociais contra o
presidente e sua gestão.

A medida, que vale para todo o
território nacional por pelo menos 60
dias, colocou as Forças Armadas nas
ruas com ênfase nas regiões em que os
índices de criminalidade são maiores.
Ainda de acordo com o decreto,
o presidente deu proteção especial e
imunidade aos agentes de segurança
para, segundo ele, garantir que as“Forças Armadas ajam contra o crime”.
“Daremos às forças o apoio necessário para agirem contra o crime. As
Forças Armadas serão sentidas com
força”, disse.
A ação do presidente também visa
pressionar o Congresso para a aprovação de um pacote de reformar neoliberais proposto pelo Executivo.
No Parlamento, o direitista Lasso
conta com o apoio de 35 dos 137 parlamentares, que estão analisando uma
possível destituição do presidente a
partir do Pandora Papers.
(Do Ópera Mundi)

Pedido foi
feito após
o ataque às
sedes do
Palácio Chigi,
que abriga
o gabinete
do premiê
Mario Draghi,
e liderarem
uma invasão à
Confederação
Geral Italiana
do Trabalho
(Cgil)

Presidente do Equador
falta a audiência sobre
envolvimento com offshores
O presidente do Equador,Guillermo
Lasso, deixou de comparecer nesta
quarta-feira (20/10) a uma audiência
solicitada pela Comissão de Garantias
Constitucionais do Congresso do país,
que investiga o envolvimento do mandatário com empresas em paraísos fiscais revelado pelos Pandora Papers.
Era esperado que o presidente direitista, sua esposa e seu filho comparecessem em audiência nesta quarta-feira para prestar esclarecimentos sobre
os investimentos e seus rendimentos

offshores,já que a prática é ilegal,desde
2017,para qualquer político que se candidatar à Presidência do país.
Em carta enviada ao presidente da
comissão, José Cabascango, o presidente afirmou que“nem a Assembleia
Nacional e nem a Comissão são órgãos
competentes para investigar as causas
relativas ao descumprimento da lei”.
Além de questionar a competência
do órgão, Lasso voltou a negar qualquer ato ilícito e afirmou que pediu
ele próprio uma investigação sobre os

fatos à Controladoria Geral do Estado.
A audiência ocorre dois dias após
Lasso decretar um estado de exceção
no Equador sob a justificativa de combater o narcotráfico, medida que foi
amplamente criticada pela oposição
e por movimentos populares.

