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Promotor quer
interditar São
Januário após
briga e morte a19

ILUSTRADA
Lobão lança guia
politicamente
incorreto do rock
dos anos 80 C1

ESpoRTE
Instável fora de
casa, Palmeiras
perde emMG para
o Cruzeiro a18

Edição diferente
Devidoaumaação
comercial,oprimeiro
cadernodaFolhaestáhoje
comformatomaior,desete
colunas,eaordemdealgumas
editorias foimodificada.

RODÍzIO Cotidiano B6

1ou2Não devem circular carros
complacascujo final seja:

Veja como entrar em contato como
serviço ao assinante, as editorias e a
ombudsman fale.folha.com.br

FALE COM A FOLHA

eDitoriais� opinião a6

Leia “Dissonância na
equipe”, sobre decla-
rações do presidente do
BNDES, e “Venezuela em
transe”, acerca de escala-
da de violência no país.

cIRcULAÇÃO
322.386 (impressos + digitais)
AUDIÊNcIA
24.015.093 visitantesúnicos/mês

ATmOSFERA Cotidiano B2
Chuva forte na faixa entre AL e RN
Lua crescente

Temer corre risco
de denúncia ser
votada emagosto
O presidente Michel Te-

mer (PMDB) não obteve ga-
rantiasdequeaacusaçãode
corrupçãoapresentadapela
Procuradoria-Geral da Re-
pública vá ser votada pela
Câmara dos Deputados an-
tes do recesso de julho.
Durante encontro no Pa-

lácio do Jaburu, o presiden-
te daCâmara, RodrigoMaia
(DEM-RJ), não se compro-
meteu a acelerar a tramita-
ção da denúncia. Poder a8

Nasegunda reportagemdasérie sobremuros e cer-
cas erguidos em quatro continentes, a Folha visitou
o maior campo de refugiados do mundo. É Daadab,
no Quênia, próximo à fronteira com a Somália, onde
vivem 250 mil pessoas, na maioria somalis. Há um
ano,ogovernodoQuêniaanunciaraque fechariaDa-
adab. Paraogovernodopaís, o campo tinha se trans-
formado emviveiro de terroristas doAl Shabaab, fac-
ção ligadaàAlQaeda.Ogovernopassoua fazer repa-
triação dos refugiados, apesar da seca, do cólera e de
a milícia terrorista ainda estar em boa parte do terri-
tório somali. OQuêniadeixoudedar statusde refugi-
ados aos somalis que cruzam a fronteira. Mundo a16

Perda dos poupadores
será paga comdesconto
Acordo no STF não incluirá todos os prejudicados por planos econômicos

Um acordo definitivo pa-
raa reposiçãodeperdasdas
cadernetas de poupança
provocadas por planos eco-
nômicosdeverá estar fecha-
do até o início de agosto.
Conduzida no âmbito do

Supremo Tribunal Federal,
a negociação não incluirá
todososprejudicadospelos
pacotes de combate à infla-
ção lançados pelo governo
nasdécadasde 1980e 1990.

Nos cálculos da equipe
econômica, os bancos teri-
amdedesembolsar cercade
R$50bilhões se tivessemde
indenizar todososafetados,
que somam 1,1milhão.
O acordo tende a envol-

ver, basicamente, ospoupa-
dorescobertosporaçõesco-
letivas, reduzindoadisputa
a R$ 11 bilhões. Mesmo so-
bre esse montante, haverá
descontos eparcelamentos.

Nãoestãodefinidosos ín-
dicesparaoabatimentodos
valores a serem pagos. Em
ações julgadas pelo Superi-
or Tribunal de Justiça, as ta-
xas chegaram a 65% sobre
os juros acumulados. No
STF, porém, o acerto pode
ter condições diferentes.
Cerca de 70%dos desem-

bolsos estarão a cargo da
Caixa Econômica Federal e
doBancodoBrasil, estatais.

A pedido da CEF, a Advo-
cacia-Geral daUniãoencar-
regou-se da mediação dos
entendimentos a partir de
setembro do ano passado.
Com a esperada homologa-
ção do acordo, centenas de
ações públicas serão auto-
maticamente canceladas.
A iniciativa contou tam-

bém com o apoio do Minis-
tériodaFazendaedoBanco
Central. Folhainvest Pág. 1

Lalo de Almeida/Folhapress

A somali Salado, 2, dorme em tenda no
campo de refugiados de Dadaab, no Quênia

Iraqueanuncia
a retomadade
Mossul, reduto
damilícia doEI
O premiê iraquiano, Hai-

der Al-Abadi, declarou no
domingo(9),avitóriadeseu
exército contra o Estado Is-
lâmicoemMossul, segunda
cidadedopaís, considerada
maior reduto damilícia.
A operação de retomada,

com ajuda de uma coalizão
internacional lideradapelos
EUA, começou em outubro
de 2016. Ummilhão de pes-
soas tinha escapado para
acampamentos para fugir
dos combates. Mundo a13
AnáLiSe Risco de grupo terrorista se
fortalecer no deserto do Iraque é
enorme, escreve Yan Boechat. a13

C TeMPO Ooperador
de fábrica JulioMoreira, da
natura, cuida do filho durante
licença-paternidadede40
dias; apenas 12%das
empresas ampliamoperíodo
dado aopaiMercadoB7

Giovanni Bello/Folhapress

Procure as lojas
que valorizamo
pagamento à vista

MarCia deSSen

Pergunto ao vendedor
quais as formas de paga-
mentodisponíveis.Eledizque
possopagarnocartãodecré-
dito e parcelar em dez vezes
sem juros. Pergunto qual é o
desconto para pagamento à
vista. Ele respondequeopre-
ço à vista é igual ao parcela-
doemdezvezes.Essaéahora
de ficar com raiva. Mercado B9

Cotidiano B1

Falta de dados
dificulta políticas
públicas para o
crack em capitais

Cotidiano B7

No Brasil, 40%
não sabem dizer
qual é o seu
tipo sanguíneo

‘
ENTREVISTA DA 2ª
RENANCALHEIROS

Ninguémmais
aguenta esse
governo;Maia
é alternativa
Apeadohápoucoda lide-

rança do PMDB no Senado,
RenanCalheiros (AL)dizha-
ver um “sentimento de que
o governo já foi”. Ele consi-
dera o presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
alternativaparauma“inevi-
tável travessia”.
Alvo de investigações e

denúncianaLava Jato, o se-
nador afirma que faltam
provas contra ele. a20
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Foradoninho
Ala ‘rebelde’ do PSDB, os cabeças pretas
forçamdebate sobre a saída do governo
Pág. A11

PSDB/Divulgação

Temer vs.Maia
c e l s o r o c h A d e b A r r o s

Disputa é entre dois marmanjos que não
se elegeriam para presidente do Bangu
Pág. A9

Coronel ajudouTemer
amelhorar seudiscurso
Assessor dopresidentedesde 1986, João
Baptista LimaFilho é citado emdelação
Pág. A10

Jovemamericano troca
trabalhoporvideogame
Homens de 21 a 30 anos trabalhampor ano
203 horas amenos e ficammais em jogos
Pág. 7
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Investigações sobrea
delaçãodaOdebrecht
emperramapós3meses
STF autorizou a abertura de 77 inquéritos,
que esbarramna comprovação de casos
Pág. A11

Andrea se isola enão
temcontato comAécio
Emprisão domiciliar, ela evita encontros
como irmão que possam ser questionados
Pág. A11

amiséria dos
certificadosdigitais
r o N A l d o l e M o s

A certificação digital é o futuro dos
serviços públicos; mas, no Brasil, o
modelo ainda é caro e excludente
Pág. 2

ChinanaÁfrica,
Brasil fora dela
M A t h i A s A l e N c A s t r o

Enquanto asiáticos dobram aposta, Brasil
reduz inserção a querela sobre orçamento
Pág. A15

poder mercadomundo

» terra em disputa primeira colônia feita na
Cisjordânia em 25 anos divide israelenses Pág. A14

» lição renúncia do presidente da uber mostra
que criadores de start-ups podem fracassar Pág.

» influênCias enéas, olavo, trump e a Bíblia
inspiram a política de Jair Bolsonaro Pág. A12

seu dia em duas páginasresumo
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Tamara Merino/Folhapress

Desigualdadepersiste
noChile e eleitor se
frustra comaesquerda
Discurso populista de campanha ganha
ressonância entre populaçãomais pobre
Pág. A15

CHILE DESIGUAL
Cresce desnível entre mais ricos e mais pobres

Fonte: Pnud

ÍNDICE GINI
33% do que a
economia gera...

...ficam com 1% da
população mais rica

0,465
Segundo a ONU,
quando o Gini
é superior a 0,40,
o país tem grande
diferença entre
ricos e pobres

Reajustede servidor
complicarámetafiscal
Diferentemente do prometido por Temer,
aumento serámaior que inflação do país
Pág. 6

TOLERÂNCIA COM O BRASIL

50

60

70

80

90

100

Jan-Maio/16
Jan-Maio/17
Projeção 2017**

9 8,8

30,4

8,1

26

58,1

11,1

24,4
18,8

13

36,5

10,3

Brasil Índia México Turquia

*12meses até maio **Estimativa IIF Fontes: Banco Central, IIF e Bloomberg

Fluxo de investimento estrangeiro (o IDP)
se mantém em níveis elevados

2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Saldo em ações e renda fixa está
estável e projeções são otimistas

Em US$ bilhões

86,6
78,2 80,7

Investidor estrangeiro
resiste à crise eaposta
nomercadobrasileiro

Pág. 4

TODA MÍDIA NELSON DE SÁ

Jornais dosEUase
unemcontra duopólio

Pág. A15
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Roteirista analisafilme
‘Drácula’ comsoftware
Nos 25 anos do longa, JamesV. Hart usa
programapara ‘tomar pulso’ da trama
Pág. C6

2018 será populista
l u i z f e l i P e P o n d é

Treze pontos
P r a n C h e t a d o P v C

Ter 13 pontos de distância para o líder
do Brasileiro é símbolo de fracasso, na
história dos pontos corridos
Pág. a18

A 13ª rodadapromete
J u C a k f o u r i

O Brasileiro não acabará nomeio da
semana, mas poderá adiantar demais a
incrível vida corintiana
Pág. a19

Existem dois tipos básicos de populistas.
Um deles pode ser o próximo presidente
Pág. C8

Divulgação

» na frente finlandês Valtteri Bottas vence o
GP da Áustria de f-1 sem deixar liderança Pág. a19

» nostalGia É o tchan e Molejo revivem hits
dos anos 90 em turnê conjunta pelo país Pág. C3

» entre aMiGos País faz seis transplantes de
rim por mês entre pessoas sem vínculo Pág. B4

cotidiano esporte ilustrada

Investigações de delação emperradas, esquerda emapuros no Chile, boa ação emMinas, o troco da França
no vôleimasculino e a nova exposição doMasp estão entre os destaques da edição desta segunda-feira (10)
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Paulo Lisboa/Brazil Photo Press

Deixa amenina
transar empaz
a l e S S a n d r a o r o f i n o

A legislação contra o aborto não nasce para
proteger o embriãomas, sim, punir amulher
Pág. B2

Françadáo trocoe
venceBrasil nafinal da
LigaMundial de vôlei
O título, o segundodo timeeuropeuno
torneiomasculino, foi definido em3 sets a 2
Pág. a19

Alexandre Rezende/Folhapress

‘Rei dagambiarra’, dono
debar transforma lote
vazio emumparquinho
Morador deMinas utilizoumateriais
descartados para construir brinquedos
Pág. B6

Temperatura têmalta,
mas frio segueemSP
Tempopermanece seco e termômetros
não devemultrapassar os 24ºC
Pág. B6

CARNETRÊMULA
Masp exibe série de fotos deMiguel Rio
Branco sobre prostitutas emSalvador
Pág. C8
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1. Selena Gomez
2. Jared Leto

(Thirty Seconds to Mars)
3. Taylor Momsen

(The Pretty Reckless)
4.Hailee Steinfeld
5. Johnny Depp

(Hollywood Vampires)
6. BruceWillis
7. Juliette Lewis
(Juliette and the Licks)

8. Kiefer Sutherland
9. Kevin Bacon
10. Keanu Reeves (Dogstar)

Duplo talento
Deezer lista cantores-atores commais acessos no aplicativo

VITROLA thales de menezes Pág. C2
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Odefinhamentopolítico dogo-
vernoMichelTemer(PMDB)parece
começar a atingir o pilar mais só-
lidodesuaadministração—auni-
dadeemtornodaagendadesupe-
ração da derrocada econômica.
Desde a crise de maio, o presi-

dente já deixou de lado reformas
mais ambiciosas, em particular a
daPrevidênciaSocial.Agora, sur-
gemasprimeirasdissonânciasna
equipe encarregada das políticas
básicas de ajuste orçamentário e
controle da inflação.
Alçado há poucas semanas ao

comando do BNDES, o banco fe-
deral de fomento, Paulo Rabello
de Castro aventurou-se a criticar
um projeto elaborado pelo pró-
prio governo para reduzir os sub-
sídios—dinheiropúblico—embu-
tidosnos financiamentosconcedi-
dos pela instituição.
Propositalmente ounão, o eco-

nomistaalinhou-se,dessamanei-
ra,ao lobbyempresarialqueresis-
te aoenxugamentodasoperações
subsidiadaseatacavasuaanteces-
sora,MariaSilviaBastosMarques.
Deimediato,asdeclaraçõespro-

vocaram a saída de dois diretores
do banco nesta sexta-feira (7).
Rabello nega divergências com

o comando da Fazenda e afirma
apenas querer debater a formade
implementaçãodamedida. “Aca-

bei de chegar, será que posso di-
zer uma coisinha?”
Fatoéquesuaretóricasemostra,

com frequência, um tanto impru-
dente. Temprometido, por exem-
plo, “fazer seis anos em seis me-
ses”, o quedestoadapregaçãode
austeridade a gerar desgaste per-
manenteparaaequipeeconômica.
A gestão irresponsável do

BNDES, no qual o Tesouro Naci-
onal injetou recursos bilionários
paramultiplicar financiamentos,
contribuiu para o colapso das fi-
nançaspúblicasnaadministração
de Dilma Rousseff (PT).
Mesmoantesdisso,ascondições

favorecidasdosempréstimosacar-
go do banco já produziam distor-
çõesnaeconomia—numexemplo,
os juros das operações não estão
vinculados aos doBancoCentral,
o que tornamenos eficaz a políti-
ca de combate à inflação.
Conforme a proposta ora ques-

tionada por Rabello, a taxa do
BNDES será equiparada, de mo-
do gradual, à que o governo paga
para obter recursos no mercado.
Eliminam-se assim, no futuro, os
subsídios às empresas beneficiá-
rias dos desembolsos.
Trata-sedeumareforma impor-

tanteno sistemade créditodopa-
ís, noqual a instituiçãoestatal as-
sumiu peso exagerado.
Decertohaverámétodoseritmos

diversos para fazê-lo, mas qual-
quersinalde retrocessoéperigoso
nummomento em que o governo
se vê pressionado em razão tanto
das virtudesde suaagendaquan-
to da fragilidade do presidente.

Dissonância na equipe
Declarações do presidente
do BNDES, que soam como
retrocesso na reforma do
crédito, motivam a saída de
dois diretores da instituição

Completados cem dias de pro-
testos de rua na Venezuela, com
o trágico saldo de pelo menos 90
mortes,aindanãosevislumbrasa-
ída pacífica para a crise em que o
governoautoritáriodeNicolásMa-
duro afunda o país.
Houve, neste sábado (8), uma

concessãocujoalcancepermanece
nebuloso: o Tribunal Supremode
Justiça (TSJ), alinhado ao regime
chavista, transferiuàprisãodomi-
ciliaro líderoposicionistaLeopol-
do López, após mais de três anos
de encarceramento.
Economista formado nos Esta-

dos Unidos, López recebeu pena
dequase 14anospor incitarmani-
festações.OTSJdivulgouteragido
por razões humanitárias.
A decisão se deu na esteira de

umaescaladadeviolência edete-
rioração institucional queacirrou
a insatisfação doméstica e exter-
na com os rumos venezuelanos.
Particularmente grave foi a in-

vasão da Assembleia Nacional —
onde a oposição é maioria— por
gruposviolentossimpatizantesdo
chavismo,quechegaramaagredir
deputadose intimidar jornalistas.
Maduro condenou o episódio,

mas, dias antes, havia condeco-
rado um coronel que agredira o
chefedoLegislativo, JulioBorges.
Osmilitaresmantêm-senacon-

dição de sustentáculo do regime,
emboracomfissuras.Maisdecem

foramdetidosdesdeabril,quando
começaram as manifestações co-
tidianas contra o governo.
Houveaindao tresloucado rou-

bodeumhelicópteroporumpoli-
cialdissidenteparaatacarcomgra-
nadasoTSJ, iniciativaque, embo-
raaparentemente individual,dáa
medidadocaos instaladonopaís.
Enquanto reprime os protestos

com violência desproporcional,
Maduro prossegue no desmonte
institucional. Rompida com o go-
vernoapósanosdesubserviência,
aprocuradora-geral, LuisaOrtega
Díaz, tevepartedesuasatribuições
transferidaàDefensoriaPúblicae
foi proibida de deixar o país.
Assimcomoaoposição,aprocu-

radora temsidocrítica ferrenhada
convocação de uma nova Assem-
bleiaConstituinte, iniciativadispa-
ratadacomaqualoautocratapro-
cura arrostar o Legislativo e afas-
tar a demanda por eleições presi-
denciais antecipadas.
Emtalcenário,nãosoaprovável

quealibertaçãodeLeopoldoLópez
contribuapara amainar os confli-
tos—Maduroé refratárioaodiálo-
go, e o sinal de capitulação pode
encorajar manifestantes.
Vive-se, afinal, sob a pressão

cruel da faltadealimentos, do co-
lapsoeconômicoedacriminalida-
desemcontrole.Oinfernochavista
parececaminharparauma implo-
são,nãoumdesfechoorganizado.

Venezuela em transe

Aprincípio, pareceuumer-
ro crasso omaterial distribuí-
do para a imprensa na reuni-
ão de cúpula do G20 na Ale-
manha, no final da última se-
mana, ter estampado Henri-
que Meirelles como o repre-
sentantebrasileirono lugarde
Michel Temer. O ministro da
Fazenda lideraria a comitiva
porque o presidente planejou
ficar no Brasil para tentar se-
gurar a crise política.
Porém, ele mudou de ideia

naúltimahora—tãonaúltima
hora quenãodeu tempode fa-
zercorreçõesnomaterial.Mas,
emumaanáliseumpoucomais
apurada, até que os alemães
não estavamde todo errados.
De um jeito torto, estava ali

indicadoquemdevesemanter
comopeçacentraldogoverno,
tanto faz se Temer conseguirá
ounão semanter no Planalto.
Algunsdosprincipaisagen-

teseconômicos já tiraramaca-
beça para fora da água para
dizer que o sucesso das refor-
maseconômicasnãoestámais
atreladoàpermanênciadope-
emedebista, como ocorria até
as gravações de Joesley Batis-
ta ganharem o país e terem
mais audiçõesqueasmúsicas
de Wesley Safadão (o cantor,
não o irmão dele).
O caldo entornou de vez

com as cada vez mais próxi-
masdelaçõesdooperadorLú-
cio Funaro e, consequente-
mente, do ex-deputado Edu-
ardo Cunha —um verdadeiro
bambuzalparaqueRodrigoJa-
not continue a produzir e ati-
rar flechas contra Temer.
Nasexta-feira (7),porexem-

plo, o economista-chefe do
banco Santander, Maurício
Molon,dissequeatrocadogo-
verno poderia até ser positiva
se ajudasse amanter a articu-
lação no Congresso em torno
das mudanças na CLT e nas
aposentadorias, que andam
travadas porque Temer gasta
mais energia se defendendo
que em fazê-las andar.
Trocado em miúdos: o im-

portante é a aprovação das re-
formas, tanto faz quem lidera-
ráoprocesso.CasoassumaRo-
drigoMaia,quedealiadodeúl-
tima hora do peemedebista se
transformou no nome da vez
parasubstituí-lo,apermanên-
cia deMeirelles é quase certa.
Ele sabe que precisa domi-

nistro porque ele personifica
os interesses dos agentes eco-
nômicosnogoverno.Nogeral,
ambos dançamnomesmo rit-
mo, mesmo que às vezes não
falemamesmalíngua—como,
por exemplo, quando criticou
a reoneração da folha de pa-
gamento de alguns setores da
economia,medidaqueajuda-
ria na arrecadação deste ano.
Sabedordaimportânciaque

tem neste xadrez, o ministro
mantém a pose de quem está
bem firme no cargo e até ne-
gocia maior autonomia na
área econômica para ficar na
eventual gestãoMaia.
Seja como for,Meirelles de-

ve ter feito a viagem de volta
da Alemanha mais tranquilo
que o atual chefe, que em sua
poltrona no avião presidenci-
al respirava fundoantesdeen-
carar (mais) uma semana de-
cisivapara seu futuropolítico.

YGOR SALLES é editor da Home e de
Mídias Sociais

Os alemães
estavam certos

Yg o r S a l l e S

São Paulo -�O erro humano não é
aleatório,temindicadoaciênciacom-
portamental. O processo de tomada
de decisões submete-se a tortuosos
cálculos mentais que produzem re-
sultados tão previsíveis quanto dis-
tantesdoqueseriam,pelocódigora-
cionalista, os corretos ou os melho-
res para o indivíduo e a sociedade.
Estamos inclinados a estabele-

cer vínculos instantâneos de causa
eefeitoemtudooquepresenciamos.
A teoria da conspiração constitui o
modonormaldeoperaçãodointelec-
to,comosepodetestemunharnoes-
petáculo das redes sociais.
Apenascomesforçoeinstruçãose

equilibra umpouco esse jogo. Cida-
dãos e profissionais treinados a ve-
rificaroquedizemas leisbásicasdo
paísantesdepublicaropiniãoevita-
riam confundir as prisões preventi-
vas compunição aos corruptos.
Intérpretesexpostosaotextocons-

titucional teriamdificuldadedeen-
contrar instrumentos para a Justi-
ça afastar do exercício do manda-
to congressistas eleitos pela popu-

lação. Saberiamque a proposta de
antecipar eleições gerais exige um
poder revolucionário, capazdeder-
rubarpelomenosumdospilaresda
Carta de 1988.
Desde o enfraquecimento de Dil-

ma Rousseff se pede ao presidente
da República que renuncie e “con-
voque eleições”. Eis um exemplar
do chamado raciocínio associativo,
excelentemecanismodeadaptação
daespéciehumana,maspródigoem
produzirerrosobjetivossistemáticos.
Detãopoderoso,opresidentebra-

sileiro evoca a imagem do impera-
dor. Daí, deveria ser capaz de mui-
tascoisas,inclusivedeconvocaruma
eleição.Aconclusão,contudo,é fal-
sa. No Brasil, o chefe do Executivo
não possui essa prerrogativa.
Ignorância, ideologiaeinércia,ar-

gumentam os economistas Abhijit
Banerjee eEstherDuflo, sãoosmai-
oresadversáriosdodesenvolvimen-
to.Essestrêsmecanismos,poupado-
res de raciocínio analítico, sobejam
na sociedade brasileira.
vinicius.mota@grupofolha.com.br

Ignorância, ideologia, inércia
v i n i c i u S m o ta

BRaSÍlIa-�Exatamenteháumano,
o deputado Rodrigo Maia avançava
na articulação para se eleger presi-
dentedaCâmaraapósarenúnciade
EduardoCunha, pegona Lava Jato.
“Tenho sido procurado por vári-

os partidospor causadomeuperfil.
Estoumuitoavançadoparaconstru-
ir uma base”, disse à coluna publi-
cada aqui no dia 9 de julho de 2016.
Quando o questionei na ocasião

sobre a relação com o PMDB e Mi-
chel Temer, entãopresidente interi-
no durante o processo de impeach-
ment de Dilma Rousseff, Maia res-
pondeu: “Sou governo. Quero dei-
xarclaroquesou interlocutordele”.
Poucos dias depois, ele foi eleito

presidente da Câmara e reeleito em
fevereiro. Aquelas palavras sobre a
construçãodeumabasedeapoiopo-
deriamfazersentidonocontextoatu-
al emBrasília emquedeputados de
partidosde sustentaçãodogoverno
de Temer agemnos bastidores para
queMaia o sucedano caso de ople-
nário daCasa aceitar a denúncia da
PGR contra o presidente.

Destavez,porém,odeputadonão
podedeclararnemdarsinaisdemo-
vimento parecido. Precisa demons-
trar que não conspira, não pede vo-
tos,nematuaparaderrubarumpre-
sidentedaRepública,mesmoquese-
ja crescente a onda a seu favor den-
tro e fora do Congresso.
“Não tenho trabalhado contra o

presidente”, disseMaia ontemàco-
lunalogodepoisdeseencontrarcom
Temer no Jaburu.
“Tenhotentadodeixarclaro.Uma

coisa é ser odonodaagendaeconô-
mica (sobre reformas que tramitam
na Câmara). Outra coisa é condu-
zir uma denúncia, onde meu papel
é cumprir a Constituição e respeitar
os dois lados, governo e oposição”,
afirmou o deputado doDEM.
O recado é claro: uma coisa é tra-

balharporreformasimportantespa-
ra opaís, outra é fazermanobras re-
gimentais que possam ajudar no
apoio a Temer na CCJ e no plenário
contra a denúncia. Caberá a Temer,
e não aMaia, reverter tendência ca-
da vezmaior de queda do governo.

“Não trabalho contra Temer”
l e a n d r o c o l o n

RIo DE JaNEIRo -� O mundo piora
de hora em hora e, talvez por isto,
o fotojornalismo vive um grande
momento. Um exemplo é a exposi-
çãoWorldPressPhoto, comosprin-
cipais registros fotográficosde2016
—váriosbrasileiros—,quevisiteiou-
trodianoCentroCultural daCaixa.
Uma das imagens que me tocaram
foi a da tartaruga que reboca uma
rede de pesca no mar das ilhas Ca-
nárias. Até onde terá nadado com
aquelepesoàscostas? Isto se jánão
tiver morrido de inanição, por co-
mer plásticos flutuantes que pen-
sou ser águas-vivas.
Diasdepois,soubedeumgolfinho

que prendeu seu focinho na tira de
umchinelo de borracha, emUbatu-
ba, o que o impediu de se alimentar
e o fez tambémmorrer de inanição.
E li há pouco que 25 dos 29 reci-

fes de coral listados como patrimô-
nio mundial da Unesco podem de-
saparecer, corrompidos pelo efeito
estufa. Os corais não são só curiosi-
dades turísticas.Protegemascomu-

nidades costeiras contra alagamen-
tos, abrigamuma rica vidamarinha
e garantemo sustentodemultidões
de pescadores.
Semfalarna inacreditável ilhado

Lixo, no Pacífico, a 1.600 kmda Ca-
lifórnia, formadapordejetosdacivi-
lização, levadospelascorrentesma-
rítimaseagregadosnumaárea igual
ao RJ, MG e ES somados. Talvez se-
ja uma avant-prémière da catástro-
fe prevista por Denise Hamú, ambi-
entalista da ONU no Brasil, de que,
até 2050, arriscamo-nos a ter “mais
plástico nos mares do que peixes”,
como ela disse ao “Globo”.
Se parece impossível que omar e

seus habitantes possammorrer um
dia, basta constatar o volume de li-
xoque lhedespejamospor segundo
e ele é obrigadoaengolir—sacosde
supermercado, fraldas,camisinhas,
garrafas pet, canudinhos de refri-
gerante, quilômetros de fio dental
e xixi com resíduos de Ecstasy, Via-
gra e Rivotril. Imagine se lhe jogar-
mos políticos.

Engolindo lixo
r u Y c a S t r o
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Governo encurralado
São nítidos osmovimentos

de RodrigoMaia rumo ao po-
der (“Meirelles já discute cená-
rioMaia e quermais autonomia”,
“Poder”, 9/7). Afinal, ele nun-
ca teria chances numadisputa
eleitoral para presidente. Ou se
agarra à chance que cai em seu
colo hoje e entra para a histó-
ria comopresidente da Repúbli-
ca,mesmoque por poucosme-
ses, ou corre o risco de ser ape-
nas vagamente lembrado como
mais umpresidente da Câmara.
JEFFERSON VIEIRA� (São Paulo, SP)

★

Agora até os deputados
querema saída deMichel
Temer. RodrigoMaia não é um
bomnome, pois tambémpo-
de cair a qualquermomento.
Omelhormesmo seriam elei-
ções diretas,mas Temer fo-
ra do Planalto já é umavanço.
ClA�udIOMA�hlER (São Paulo, SP)

★

Parece que vivemos um
Campeonato Brasileiro de
presidentes. Disputas
comandadas nos tapetões,
sem torcida e semvitórias.
CA�RlOS GA�SpA�R (São Paulo, SP)

★

Oque esperar de umpaís
emque umvice-presidente tra-
ma a queda da titular do car-
go, coma ajuda de umex-pre-
sidente da Câmara que hoje es-
tá preso, e, poucomais de um
ano após assumir o comando
da nação, corre o risco de tam-
bém ser posto para fora, num
golpe dentro do golpe dado pe-
lo atual presidente da Câmara?
MA�RCOS BA�RBOSA� (Casa Branca, SP)

★

OPSDB e sua agenda perde-
ramas últimas quatro eleições
presidenciais. Apesar disso, seu
novo presidente, Tasso Jereis-
sati, age no palco do teatro po-
lítico nacional como se dele fos-
se proprietário. Pergunto-me de
onde vema sua certeza de es-
tar representando os interesses
da população para poder decidir
quemderrubar e quemapoiar.
FA�BRIzIOWROllI (São Paulo, SP)

Revolução de 32
Justíssimo o pagamento de

pensão vitalícia aos comba-
tentes, ou seus parentes, da
Revolução Constitucionalis-
ta (“São Paulo gasta R$ 90mil
pormês compensão aos vete-
ranos de 1932”, “Poder”, 9/7).
Eles são heróis emerecem ca-
da centavo pago pelo Estado.
CA�IO VINICIuS dEM. G. SIMIONI (São Paulo, SP)

★

Amaioria dos benefícios pa-
gos aos veteranos e suas famíli-
as temo valor de R$ 720mensais.
Ou seja,menos que um salário
mínimo. Emenos do que qual-
quer terrorista comunista recebe
daUnião. Os combatentes luta-
ram contra umaditadura que se
instalava no pais. São guardiães
dosmelhores valores paulistas.
Mereciam recebermuitomais.
FlA�VIO TORRES (São Paulo, SP)

★

Dá vontade de começar uma
revolução ou ummontar umgru-
po terrorista. Embora não se-
ja vantajoso nomomento, é um
bom investimento para o futuro.
JOSÉ GOMES ROChA� (Aracaju, SE)

Reforma trabalhista
A sociedade evoluiu, e a leis

devemevoluir comela. As nor-
mas trabalhistas foram cria-
das hámais de 70 anos, nu-
ma outra realidade (“Sena-
dores impõemcondições pa-
ra reforma”, “Mercado”, 9/7).
A esquerda, no entanto, insis-
te emmanter o país no atraso.
JOSE SA�lIBA� (São Paulo, SP)

★

As empresas e o governo que-
rem legalizar o que é ilegal. Fa-
lammal da Justiça do Traba-
lho,mas é ela que garante con-
diçõesmínimas aos trabalhado-
res. Se hoje a situação já émui-
to complicada, comdesemprego
e baixos salários, coma aprova-
ção da reforma ficará ainda pior.
MA�RCO A�NTONIO NIGRO (São Paulo, SP)

Cotas na USP
Cotas, sociais ou raciais, são

medidas preconceituosas e dis-
criminatórias. O problema é a
baixa qualidade do ensino. O
poder público, ao invés de no-
mear especialistas noMinis-
tério e nas secretarias de Edu-
cação, coloca apenas políti-
cos e apoiadores. Umabsurdo.
luIz RuIVO FIlhO (São Paulo, SP)

★

Parabéns àUSPpor esta deci-
são. Nunca é tarde para tentar re-
parar a barbárie que foi a escra-
vidão. Asmarcas dessa prática
desumana sãomuitas e justifi-
camplenamente a política de co-
tas. Enfrentemos eventuais obs-
táculos e pratiquemos, cada vez
mais, políticas de reparação.
SÉRGIO lESSA� (Salvador, BA)

Igreja Universal
Analiso a atividade da Igre-

ja Universal e de similares pela
perspectiva da atuação social (“O
Segredo daUniversal”, “Tendên-
cias / Debates”, 9/10). Nas peri-
ferias do Brasil, onde predomi-
na o desamparo, as igrejas exer-
cem importante papel, sobretu-
do no combate e controle da vi-
olência doméstica, na evange-
lização e recolocação profissio-
nal de jovens. Não é pouca coi-
sa, ante a inépcia do poder pú-
blico no que se refere à popula-
çãomais pobre e vulnerável.
lEIlA� dE OlIVEIRA�, jornalista (Campinas, SP)

★

AUniversal não se distancia
da Igreja Católica, que construiu
um império, umpaís riquíssimo,
comobras de arte de valor imen-
surável, pormeio da contribui-
ção de fiéis que acreditavamas-
sim estar reservando um lugar
especial no céu. Ambas as igrejas
acolhemos sofredores. Portanto,
Deus acarreta sucesso financeiro.
ÂNGElA� luIzA� BONA�CCI (Pindamonhangaba, SP)

★

Frequento aUniversal há 21
anos e posso testemunhar que
nunca ouvi nas reuniões qual-
quermenção ou crítica a gover-
nos (“Universo emexpansão”,
“Poder”, 9/7). Quanto à captação
de recursos, considero que são
utilizados para abrir templos nos
mais diferentes países. Amaio-
ria das catedrais têmacomoda-
ções confortáveis, elevadores,
estacionamento grátis e segu-
ros. As palavras dos pastores são
no sentido de ensinar a Bíblia.
Então, qual seria o problema?
JA�NE VIdA�l (Jundiaí, SP)

OPINIÃO (30.JUN,PÁG.A2) Aleiturada
denúncia contra o presidente Mi-
chel Temer durou uma hora e 36
minutos, não 36 minutos, como
informou incorretamente a colu-
na intitulada “A tática do plená-
rio vazio”.

ILUSTRADA (8.JUL, PÁG. C4) O texto
“Jazz na fábrica trará atrações de
8países” informou incorretamen-
te que o guitarrista Juan “Chicue-
lo”GómezeopianistaMarcoMez-
quida, doduoespanholChicuelo-
Mezquida, eram violonistas.

ERRAMOS erramos@grupofolha.com.br

Lembro-me da primeira vez em
que me ocupei de prestar atenção
a um texto político. Foi na época
das eleições presidenciais de 1989,
eu tinha 19 anos e seria a primeira
vez que votaria.
Nasci no emblemático 1º demaio

de1970.Crescinaditadura,emuma
família de classemédia, consciente
da brutalidade do regime, mas na-
da engajada. Creio que deveria ser
cômodoparaamaioriadosmeusfa-
miliares viver com o falso aconche-
go de uma pátria ditatorial.
Écomoterumamãedéspota,mas

empenhada no crescimento dos fi-
lhos. Dura, moralista, asséptica,
pouco afetiva, mas atenta. E, é cla-
ro, isso não funciona. Para se pre-
servar aquilo que essa mãe enten-
de como certo, há de se usar recur-
sos macabros.
Émesmo umgrande erro enxer-

gar a pátria como uma mãe. Não,
a pátria não é uma mãe. Essa me-
táfora só se faz aceitável neste tex-
to, escrito com a humildade de
quem logo anuncia não ter ciência
sobre política.
Por isso, e só por isso, recorro ao

passional quando falo de política.
Mesmo assim, não deixo de sentir-
me envergonhada. Ao menos não
souaautoradoHinoNacional, que
jáproclamaaosbrados: “Dos filhos
destesoloésmãegentil,pátriaama-
da,Brasil”.Acredite, nãoquerode-
bocharoverso.Oquedesejo ressal-
tar é que se formos ao cerne do ro-
mance familiar psicanalítico, isso
tudo está fadado a dar merda.
Tenho tatuado o mapa do Brasil

nobraço, feitohámuitosanos,após
várias viagens pelo país. Já não era
mais a menina que votava aos 19
anos, muito menos a que tinha
consciência da perversidade da di-
tadura militar. Tinha apenas a cer-
teza de ser uma pessoa política.
Fui, sou e serei sempre uma pes-

soa política. E por isso mesmo ex-
ponho osmeus ideais, ideais esses
quenodecorrerdosanosevoluíram
comasleiturassobreoassunto,com
asequivocadasopiniões,comosvo-
tos errados.
Tenho orgulho de que a minha

escolaridade tenha sido corrompi-
da, jáqueaminha formação foi cal-
cada pela música brasileira. Sim,
música brasileira. Em meio a uma
família sem intelectuais, as músi-
cas que tocavam nas rádios foram
os meus primeiros livros de litera-
tura edepolítica—foi comelas que
meabastecideumaconsciênciaque
nasce na própria língua.
Muitos anos mais tarde, tatuei o

verso de FernandoPessoa emcima
domapa doBrasil, “Minha Pátria é
a Língua Portuguesa”, e assimma-
terializei emmeucorpoa importân-

cia de nossa precedência.
Dos portugueses malucos, orgi-

ástico, emotivos, navegadores; da
belezados índiosunidosaosnegros
e emigrantes; de todo o drama,de
toda a confusão —que as escolas
adoravamesconder—resultouessa
gente. Nós.
Uma amálgama de sacaneados,

vilipendiados, crentes que a “mãe
gentil” irá nos acolher, nos educar,
nos perdoar, nos ensinar a sermos
honestos, corajosos,anão fugirmos
da luta, a temer amorte. Nós.
Mal-educados,egoístas,preguiço-

sos,presunçosos, tratadoscomocri-
asincapazesporvispolíticosquenos
estupram,roubamnossosbens,nos-
sos sonhos,nossaspoupanças,nos-
sas riquezas naturais, nossa língua,
nossa culturamaterial e imaterial.

Eu não suporto Temer, não su-
portoLula, não suportoDilma,não
suporto Aécio. Porque o meu voto
valealgo, e euexijo isso!Acomeçar
acabando com o voto obrigatório.
Vamosensinarpolíticaenãoobri-

gar avotar, que tal?Que tal, efetiva-
mente,acabarcomaimunidadepo-
lítica? Que tal rever a proporciona-
lidade eleitoral?
Quero entender esses elementos

que estão empossados como sena-
dores, emumCongressoque repre-
senta causaspessoais.Quero saber
o B-A-BA, porque quero saber falar
corretamenteessa línguaquepode-
rá fazer com que eu não desista de
vezdehabitar essa “mãeobscena”.
Eles, políticos, estão pouco se li-

xando, porque nunca forammães.
Porque toda verdadeira mãe sabe
que devemos proteger os nossos fi-
lhos. Ninguém parece se importar.
Eu choro. Eu soumãe.Me importo,
e irei reclamar e exigir respeito.

FERNANDA YOUNG� é escritora e roteirista. Escreveu
as séries de TV “Os Normais”, “Os Aspones” e “Vade
Retro”, entre outras

Quase como ummantra, pessoas
que teriampraticadocaixadoiselei-
toral, às vezes ao lado de outros cri-
mes, dizem que suas contas foram
aprovadas pela Justiça Eleitoral.
Oexamedascontaseleitorais,po-

rém, se dá a partir de informações
prestadas pelo próprio candidato,
sendo dele a responsabilidade pe-
la veracidade do que apresenta.
Aanáliseda JustiçaEleitoral ées-

critural, com baixa efetividade pa-
ra a confrontação dos dados com a
realidade da campanha.
Elaconsegueapenas,pormeiode

pesquisa junto a fornecedores, do
acesso a informações daReceita Fe-
deral e de notas fiscais eletrônicas,
constatar algumas omissões ou so-
bre-preço de produtos e serviços.
Comoocaixadoisocorrepelaau-

sênciadaescrituraçãodevalores, o
exameé,emregra, incapazde iden-
tificá-lo; tampouco consegue dizer
se os dinheiros declarados, o caixa
um, são demá procedência.
O julgamentodas contasnão im-

põepenas, nemmultas, nem inele-
gibilidade, mesmo em caso de de-
saprovação.Suautilidadeé,somen-
te, tentar dar transparência às fi-
nançasdecampanhaeobrigarade-
voluçãodevaloresde fontesdesco-
nhecidas ou proibidas.
Ele facilita a promoção de ações

eleitorais autônomas (por abuso do

podereconômicooudescumprimen-
todasnormasdearrecadaçãoegas-
tos) que podem ser propostas inclu-
sive emcaso de aprovação.
Portanto,overeditonãoservepa-

ra afastar responsabilidades emre-
laçãoavalores recebidosougastos.
Aalegaçãodeque“as contas foram
aprovadas” é, nos precisos termos
da lei, inócua.
O procedimento de análise é tra-

balhoso e complexo, mobilizando
enormes recursos da Justiça Eleito-
ral, quepodeaté requisitar técnicos
dos tribunaisdecontas.Foramqua-
se 500 mil candidatos nas eleições
municipais, por exemplo.
Oprazopara efetuaro julgamen-

to da contabilidadedos eleitos é de
pouco mais de 45 dias, o que não
ajudanaprofundidadeequalidade
doresultado.Fazermaisexigiriaum
exércitode técnicosespecializados,
atuando durante todo o período
eleitoral, em supervisão constante
de recebimentos e gastos.
Isso diminuiria, sem fundamen-

to constitucional, o espaçode liber-

dadenascampanhas.Aindaassim,
dinheiro recebidoeutilizadoemes-
pécie poderia passar incólume.
Melhordoqueumasupermáqui-

na de fiscalização é prover a redu-
ção dos gastos eleitorais autoriza-
dos (material depropagandaecon-
trataçãode funcionários,porexem-
plo), passando pela mudança do
sistemade listasabertasparaas lis-
taspreordenadasouparaovotodis-
trital, o que permitiria até o finan-
ciamento público.
Paracargosmajoritários,alémdo

cortedasdespesaspermitidas, con-
viriaoferecer recursospúblicos,pa-
dronizados, para deslocamentos,
elaboração de propaganda em rá-
dio e TV e realização de comícios.
O acompanhamento da Justiça

Eleitoral e do Ministério Público
Eleitoral poderia, com essas provi-
dências, almejarmaior efetividade.
A criminalizaçãodo caixa dois, ho-
je insuficientementeprevistanoar-
tigo 350 do Código Eleitoral, viria
como boa ajuda.
Só não dá para pretender imuni-

dadepela aprovação, contábil, das
contas de campanha.

FILIPPE SOARES LIZARDO é ex-chefe da seção de
contas Eleitorais do TRE-SP

LUIZ CARLOS S. G�ONÇALVES é procurador Regional
Eleitoral de São Paulo

Dos filhos deste solo és mãe gentil

Contas aprovadas não absolvem

F e r n a n d a Yo u n g

F i l i p p e S o a r e S l i z a r d o e l u i z C a r l o S S . g o n ç a lv e S

Não suporto Michel Temer,
não suporto Lula, não
suporto Dilma, não suporto
Aécio. Porque o meu voto
vale algo, e eu exijo isso!

A alegação de que “as
contas foram aprovadas” é,
nos termos da lei, inócua.
Não serve para afastar a
possibilidade do caixa dois

Visca
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Laços desfeitos
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),

manifestou profundo incômodo com a desconfiança
de aliados deMichel Temer sobre suas atitudes.Maia
confidenciouapessoaspróximasque se sente “injus-
tiçado” equeogoverno cobraumaposiçãopró-ativa,
nomomentoemqueeleoptoupela institucionalidade.
Queixou-se especialmente do ministro da Casa Civil,
Eliseu Padilha. O democrata dizemque não saiu feliz
da conversa que teve comTemer, neste domingo (9).

ÚltimonóAodesfiar seu
novelo de críticas,Maia pou-
pouMichelTemerdecríticas.
Aliados dopresidente daCâ-
mara dizem que o único elo
aindapreservado é a relação
pessoal dos dois.

Ruim de conta Apesar
de o Planalto ainda susten-
tar que tem 40 votos contra
a denúncia de Temer na CCJ
da Câmara, mesmo deputa-
dos aliados fazemdiagnósti-
comenosotimista.Ala ainda
afeita ao presidente diz que
ele conta hoje com 30 apoi-
os —menos do que precisa
paraumresultado favorável.

Remediado está O go-
verno jáadmitequeoparecer
do relator do caso, deputado
Sergio Zveiter (PMDB-RJ), se-
rá pela aceitação da denún-
ciacontraTemer.Diz,porém,
que se for necessário estimu-
lará mais trocas na CCJ para
vencer o relator e obter vitó-
ria política.

Peso real O resultado da
CCJ não temcaráter determi-
nanteparaoprocesso contra
Temer,masévistonaCâmara
comoforte indicativo, especi-
almenteparadeputados que
ainda estão indecisos.

SempularnacovaUma
derrotaindicariaograudede-
bilidade do governo, favore-
cendoadebandadadeparla-
mentares que estão na base,
masnãoqueremmorrerabra-
çados com o lado perdedor.

Poupar ninguém Em
sua proposta de delação, o
ex-deputadoEduardoCunha
fala sobre integrantes do Ju-
diciário do Rio. O foco, po-
rém, são mesmo Michel Te-
mer eMoreira Franco (Secre-
taria-Geral da Presidência)

MaratonaApesardacon-
corrência de Cunha, o corre-
tor Lúcio Funaro se esforça
para concluir os anexos de
sua proposta de delação até
o próximo dia 14, data mar-
cadapara seu retornodacar-
ceragem da PF para a Papu-
da.Quemesteve comFunaro
nosúltimosdias garante que
eleestá tranquiloeconfiante.

A sombra O fortaleci-
mento de Rodrigo Maia no
xadrezpolíticoassustouaala
mais conservadora do PSDB
paulista. Expoentes do par-
tido no Estado dizem que
é o momento de pensar se,
estando ruim com Temer, o
quadro não pode ficar pior
comaascensãodopresiden-
te da Câmara ao Planalto.

Não é para tanto Es-
sa ala do tucanato discorda
da fala do presidente interi-
no do partido, Tasso Jereis-
sati (PSDB-CE), que apon-
touMaia como ponte segura
para a travessia até 2018. Di-
zemque,dopontodevistade
consolidaçãodaestabilidade
econômica,odemocrataain-
da deixa a desejar.

HoraextraPresidenteda
CCJ na Câmara, Rodrigo Pa-
checo (PMDB-MG) decidiu
passar o fim de semana em
Brasília. Na sexta (7),passou
grande parte do dia no gabi-
nete do colegiadoassinando
despachos para tentar cum-
prir o rito e o prazo que esta-
beleceuparaaanálisedade-
núncia contra Temer.

Eterna gratidão Se-
gundo aliados, Sergio Zvei-
ter (PMDB-RJ), relator da de-
núncia contra Temer na CCJ
daCâmara, tem“enormegra-
tidão”a JorgePicciani, presi-
dentedaAssembleiaLegisla-
tiva do Rio e pai do ministro
LeonardoPicciani (Esporte).

Graças a você Picciani
assumiu a coordenação da
campanhadeZveiteràPrefei-
tura de Niterói, em 2000, às
vésperas do primeiro turno.
Pesquisas apontavamo pee-
medebista em terceiro lugar.
Com Picciani, Zveiter conse-
guiu ir ao segundo turno, o
queviucomovitóriapolítica.

d com THAIS ARBEX e JULIA CHAIB

A denúncia é inepta porque não indica com
precisão o ato que seria o delito de corrupção.
É precipitada. Carecia demais investigações.
DE CARLOS VELLOSO, ex-presidente do STF, sobre as acusações feitas pelo
procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra Michel Temer.

Passagem só de ida
Em reunião da Comissão de Fiscalização e Controle da

Câmara, emmaio, oministro das Comunicações, Ciência
e Tecnologia, Gilberto Kassab (PSD), participou de um
debate sobre o lançamento do satélite deDefesa e Comu-
nicações Estratégicas. Após receber elogios pela iniciati-
va, Kassab brincou comos deputados:
—Vale a pena dizer que o próximo satélite terá um

aperfeiçoamento—disse.
—Umcompartimento no qual cada deputado vai po-

der enviar quatro pessoas. Vou fazer atendendo a alguns
pedidos aqui. Foi uma falha nesse primeiro— concluiu,
levando os parlamentares às gargalhadas.

PAINEL
DANIELA LIMA painel@grupofolha.com.br
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O presidente da Câmara, RodrigoMaia, chega ao Palácio do Jaburu para reunião comMichel Temer neste domingo (9)

PRÓXIMOS CAPÍTULOS
Como está o andamento da denúncia contra Temer

> A comissão é retomada à tarde com o início
dos debates. Têm direito a falar os 66membros
titulares da CCJ, bem como os 66 suplentes,
cada um por 15minutos
> Também falam 40 nãomembros (20 a favor da
denúncia e 20 contra), cada um por 10minutos
> Líderes partidários podem semanifestar

> Tem início a votação nominal no painel
eletrônico. O parecer é aceito ou rejeitado por
maioria simples —aomenos 34 votos
> Se o parecer do relator for aprovado, ele é
levado para votação no plenário
> Se o parecer do relator for rejeitado, o
presidente da CCJ designa um novo relator
para fazer um parecer de acordo com a
vontade da comissão

180
dias

A partir de
quarta-feira
(12.jul)

A partir
do fim dos
debates

>O parecer da CCJ passará por discussão e
votação nominal no plenário da Câmara dos
Deputados. Se aprovado por pelo menos 2/3
dos deputados, a decisão é comunicada ao STF

Plenário
da Câmara

> Caso a Câmara autorize a abertura do
processo, o plenário do STF ainda precisa
decidir se aceita ou não a denúncia

Volta
ao STF

Afastamento

Retorno

> Relator da denúncia, Sergio Zveiter (PMDB-RJ),
apresenta seu parecer na CCJ
> Após a leitura do relatório, a defesa de Temer
tem direito a falar pelo mesmo tempo que
Zveiter gastar para ler seu relatório
> É possível que algum deputado peça vista, o
que suspenderá a tramitação por duas sessões

> Se a denúncia for aceita pelo STF, o
presidente ficará suspenso de suas funções
por até 180 dias

> Se, decorrido esse prazo, o julgamento não
estiver concluído, cessará o afastamento
do presidente

Segunda-
feira

(10.jul)

Total: 513 deputados
342 são necessários
para autorizar o início
de uma ação penal

>Mesmo com a volta do presidente ao
cargo, o julgamento continua

DE BRASÍLIA

O presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), não
deu garantias ao presidente
Michel Temer de que a de-
núncia apresentada contra o
peemedebistaserávotadaan-
tes do recesso parlamentar,
como quer o governo.
Com receio de um agrava-

mento da crise e do aumento
de dissidências na base alia-
da, Temer busca encerrar es-
se processo o quanto antes.
Opresidente recebeuMaia

nestedomingo (9)noPalácio
do Jaburu para questioná-lo
sobre o cronograma da vota-
ção,segundoaFolhaapurou.
O presidente da Câmara dis-
sequeadatadadecisão final
sobreadenúncianoplenário
dependerá da tramitação do
tema na CCJ (Comissão de
Constituição e Justiça).
Apesar das intenções do

governo de acelerar a vota-
ção, o cronograma estabele-
cido até agora deixa aberta a
possibilidade de que o pro-
cesso só seja concluído em
agosto—apósoperíododere-
cessoparlamentarquecome-
ça em 18 de julho.
Oprincipal entraveparaas

tentativas de dar velocidade
à votação foi umadecisãodo
presidente da CCJ, Rodrigo
Pacheco (PMDB-MG), de ou-
vir os 132 titulares e suplen-
tes da comissão, além de de-
putadose líderespartidários.
Os debates devem levar

cerca de 40 horas, mas o go-
verno vai tentar limitar o nú-
mero de falas.
Alémdisso,oPlanaltobus-

ca brechas nas regras de tra-
mitação para tentar garantir
a votação no plenário ainda
nesta semana. O presidente
recebeuministrose líderesde
sua base no fim do dia para
discutir estratégias.
A aliadosMaia tem relata-

do que seguirá o regimento
interno, a Constituição e os
acordos feitos entre os depu-
tados e que, portanto, evita-
rá manobras que possam

Sinalização contraria
interesse de presidente,
que quer tramitação
rápida para facilitar a
busca por apoio na CCJ

Presidente da Câmara diz que análise de acusações dependerá de comissão

MaianãogaranteaTemer
aceleraçãodedenúncia

ser vistas como benefícios a
Temer ou à oposição.
O Planalto quer encerrar a

votaçãodadenúnciaantesdo
recesso porque acredita ter
votosparavencernaCCJeno
plenário agora e que o cená-
rio tende a se deteriorar caso
o processo se estenda.
No próximomês, o procu-

rador-geraldaRepública,Ro-
drigo Janot, pode apresentar
novas denúncias contra Te-
mer.Há tambémreceio sobre
as delações do ex-deputado
EduardoCunhaedocorretor
Lúcio Funaro.

MAPEAMENTO
Para tentar vitória, parti-

dos aliados de Temer vão
substituir integrantes da CCJ
que tendem a votar contra o
presidente. Além disso, ele
voltará a conversar com al-
guns dos 11 deputados que o
governo considera indecisos
emsetepartidos—DEM,PDT,
PPS, PP, PMDB, PSB e PSDB.
Natardedestasegunda-fei-

ra (10), deve ser lido o pare-
cer do relator, Sergio Zveiter
(PMDB-RJ), sobreadenúncia.
Também deve se manifestar
o advogado Antônio Claudio
Mariz de Oliveira, responsá-
vel pela defesa de Temer.
Depois disso, a expectati-

va é que haja pedido de vista
esónaquarta(12) tenhaminí-
cio as 40 horas de debates.
Numa contabilidade oti-

mista de aliados de Temer,
além dos 11 deputados inde-
cisos, há 39 votos a favor do
presidente e 15 contra.
EnquetedaFolha, porém,

indicaque21membrosdaCCJ
são favoráveis à denúncia.
Apenasseisdeputadosdaco-
missãodeclararamvotosa fa-
vor de Temer. O presidente
precisa de maioria simples
(mais dametade dos votos).
PSD,PRBePRtambémtro-

carão integrantes.
OPPtambémpodetirarEs-

peridião Amin (SC), que não
revela seu voto.
No PSD, Evandro Roman

(PR)substituiráExpeditoNet-
to (RO),quedeclaravotocon-
tra Temer. No PRB, Cleber
Verde (MA)BetoMansur (SP)
ocuparãoasposiçõesdeLin-
colnPortela (MG)e JoãoCam-
pos (GO), que não declaram
voto. (BRUNO BOGHOSSIAN, DANIEL
CARVALHO E ANGELA BOLDRINI)

DE SÃO PAULO

O governador de São Pau-
lo, Geraldo Alckmin (PSDB),
defendeuqueseupartidodei-
xe de participar do governo
do presidente da República,
Michel Temer (PMDB), após
aaprovaçãodasreformas tra-
balhista e da Previdência.
Ao falar à imprensaapóso

desfile comemorativo da Re-
voluçãoConstitucionalistade
1932,namanhãdestedomin-
go (9), na capital, o governa-

dor ressaltou que anterior-
mente havia se posicionado
contra a ocupação de cargos
peloPSDBnogovernoTemer.
SegundoAlckmin,os tuca-

nosdeveriamsomente terda-
doapoioàs reformaspropos-
tas pelo peemedebista.
Em seguida, o governador

afirmouquealegendanãode-
ve continuar na administra-
ção federal após a aprovação
dasalteraçõesnas regras tra-
balhistas e previdenciárias.
“Hoje o que nós devemos

fazer? Aguardar o término
das reformas. Depois disso,
euvejoquenãohánenhuma
razãoparaoPSDBparticipar
do governo”, disse.
Presente ao mesmo even-

to, o prefeito de São Paulo,
João Doria (PSDB), repetiu
seuposicionamentodequea
saída do governo Temer po-
de ser discutida, mas que,
ainda assim, o partido deve
continuar apoiando as alte-
raçõesnos regimes trabalhis-
ta e da Previdência.

“Eu não defendo que o
PSDBsemantenhanogover-
no. Defendo que o PSDB te-
nha um olhar para o Brasil.
Pode até ser sem ficar no go-
verno, essaéumaquestãodo
debate”, afirmou.
A fala de Doria mantém a

estratégia de não ter um dis-
curso que seja de confronto
em relação ao de Alckmin,
que é seu padrinho político
mas pode vir a disputar com
ele o posto de candidato do
PSDBàPresidência em2018.

PSDBdevedeixar cargosapós reformas, dizAlckmin
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thais bilenky
enviada especial a brasília

“Tem que ser bem ousa-
da”, diz, sorrindo, a deputa-
daMarianaCarvalho, 30, em
seu amplo gabinete da 2ª Se-
cretaria da Câmara, em que
ocupou uma parede inteira
comumafotodorioMadeira.
“Tem pessoas que acham

que você tem que esperar na
fila. Vejo gente aqui há seis
mandatos que nunca teve
destaque. Euachoquequem
faz omomento somos nós.”
Ela comenta que, com o

aparelho fixo recém-coloca-
do nos dentes, ficou com ca-
ra “de mais novinha ainda”.
“Eu sou de Rondônia, sou
mulher, sou jovem. E hoje
nem posso dizer que sinto
preconceito.”
Mariana obteve 416 votos

para comporaMesaDiretora
sem o apoio de seu partido.
Lançou candidatura avulsa
quando desconfiou de que o
PSDB não daria espaço para
que disputasse com Carlos
Sampaio (SP), que acabou se

FORADONINHO
Ala ‘rebelde’ tucana, cabeças pretas forçamdebate sobre a saída do governo

retirando da eleição.
A atitude de Mariana ilus-

traocomportamentodoscha-
mados“cabeçaspretas”,gru-
podecercadedezdeputados
jovensdoPSDB,que,chegan-
doà reta finaldeseusprimei-
ros mandatos, começam a
pensar no futuro político.
Antesmaisdescontraídos,

agora eles lutam por espaço
dentro e fora do partido. Ao
forçaremadiscussão sobre a
saída do PSDB do governo,
voltaram a atrair holofotes
emmomentodedesgastedos
líderes tucanos tradicionais.
Veem na crise uma janela

de oportunidades. “Estou
animadocomomomentopo-
líticodoBrasil”,afirmaPedro

Cunha Lima, 28, deputado
pela Paraíba. “É preciso ex-
plicar isso, eu sei. Estou ani-
mado, porque há espaço pa-
ra uma nova construção.”
Primeiro vice-líder do

PSDBnaCâmara, ele diz que
se “cobra para tentar, sei lá,
botarmaisacara.Algummo-
vimentovaipegar,nãoépos-
sível que a gente fique nessa
carência de alternativa”.
Não que a briga por espa-

ço seja uma “guerra” no par-
tido, pondera Daniel Coelho
(PE), 38. Ele elogia AécioNe-
ves (MG), presidente afasta-
dodoPSDB, eRicardoTripo-
li (SP), líder na Câmara, por
teremdadoespaçoaosnova-
tos. Fato é que a longa tem-

porada na oposição favore-
ceu a renovação, afirma ele.
Mas, alertam os cabeças

pretas, não basta ser jovem
para pertencer ao grupo. É
preciso demonstrar uma ati-
tude de contestação e inde-
pendência. Arthur Virgílio
Bisneto (AM), 37, por exem-
plo, é criticado pela influên-
ciade seupai,ArthurVirgílio
(PSDB), prefeito deManaus.
Shéridan (RR), 33, também

não integra o grupo. Diz que
o “maior cabeça preta de to-
dos” é Fernando Henrique
Cardoso, por quem se diz
“apaixonada”edequemtem
uma foto no gabinete.
O próprio Cunha Lima era

vistocomresistência.Filhodo

senador Cássio Cunha Lima
(PSDB-PB), só ganhou a con-
fiançadoscolegasaomostrar
que segue a própria linha.

fatortemer
Apesar de ser a bandeira

mais visível dos cabeçaspre-
tas, a oposiçãoaopresidente
Michel Temer não é consen-
sual. O mineiro Caio Nárcio,
30, um dos articuladores do
grupoepresidentedaComis-
são de Educação da Casa,
acha que trocar o presidente
não trará a estabilidade de
que o país precisa.
Para os demais, já passou

tanto da hora de Temer sair
que a discussão se esgarçou.
“Temer para o Brasil para fa-

zer um pronunciamento em
que só fala delemesmo. Meu
irmão,você temque fazerum
pronunciamentoparafalardo
Brasil”, critica Cunha Lima.
Consensual mesmo é a

agenda econômica. “Passou
a fase em que o PT xingava o
PSDB de neoliberal. Hoje,
ninguém nesse grupo se in-
comoda de ser chamado de
liberal, pelo contrário”, diz
Daniel Coelho, 38.
Das conversas sobre o as-

sunto resultaramprojetos de
leicomoodoVoucherCreche,
coassinado por Coelho, Cu-
nhaLimaePedroVilela (AL).
Em tramitação, o texto prevê
a compra de vagas na rede
particular para suprir o defi-
cit de creches no país, uma
proposta liberal clássica.
A vida social, garantem,

restringe-se a almoços, cafés
e viagens em família. As noi-
tadas do início do mandato
se tornaram escassas, não
apenas pelo trabalho, mas
tambémpelo temordequete-
nhama juventude confundi-
da com irresponsabilidade.

Defendemo
liberalismo
econômico

Não recuamde
suas posições
nem entre si
mesmos

Estão em
primeiro
mandato

Querem sair
do governo

São jovens

Adotampostura
de contestação
perante a família

e o partido

PrinciPais nomes dos cabeças-Pretas

Pedro Vilela, 32
Sobrinho do ex-governador
de Alagoas Teotonio Vilela
Filho, é deputado do
PSDB por Alagoas. Fez um
semestre de intercâmbio
na Nova Zelândia no ensino
médio e passou uma
temporada na Inglaterra para
estudar inglês. É formado
em direito pela PUC-SP

Pedro Cunha Lima, 28
Filho do senador Cássio Cunha
Lima (PSDB-PB), é deputado do
PSDB pela Paraíba. Advogado,
fez mestrado em direito na
Universidade de Coimbra
(Portugal) e pretende fazer
doutorado sobre a importância
de regimentos nas instituições
democráticas. Dá aulas de direito
em uma faculdade em seu Estado

Caio Nárcio, 30
Filho do ex-deputado Nárcio
Rodrigues, réu em duas ações que
chegou a ser preso, é deputado do
PSDB porMinas. Formado em ciências
sociais pela PUCMinas, foi presidente
do Diretório Central dos Estudantes
e presidente da Juventude do PSDB
no Estado. Estudou ciência política
na Universidade Paris-Sorbonne
e passou dois anos no Canadá

Daniel Coelho, 38
Deputado do PSDB por
Pernambuco, casado, tem
dois filhos, é formado em
administração de empresas
commestrado na área
pela Universidade de
Bournemouth, na Inglaterra.
Foi candidato a prefeito de
Recife em2012 e 2016. Está
tentando se tornar vegano

Mariana Carvalho, 30
Filha do ex-deputado Aparício
Carvalho, deputada federal por
Rondônia, segunda secretária da
Câmara e vice-presidente do PSDB
nacional, é advogada emédica
com residência em cardiologia.
Foi eleita vereadora aos 21 anos
e disputou a prefeitura de Porto
Velho em 2012. Católica, diz que
não gosta de beber e ama doces

Nosúltimosdiasdasemanapas-
sada ganhou força o movimento
para substituir temer por Rodri-
go maia na Presidência da Repú-
blica. Não chega a ser um embate
que empolgue as massas. A mai-
or parte dos brasileiros gostaria
que o voto decidisse o substituto
detemer.masninguémse importa
com o que os brasileiros querem.
Assistiremos, portanto, nas pró-

ximas semanas, a umadisputa pe-
la Presidência entre doismarman-
jos que não venceriam eleições
para presidente do Bangu.
temer ainda tem aliados de pe-

so. muita gente no empresariado
ainda o defende. A máquina pee-
medebista é poderosa, e joga pe-
sado. Ainda é possível achar edi-
toriais de jornais importantes de-
fendendo temer. Dilma não tinha
nada disso em sua fase terminal.
mas, justamente porque maia

não representa qualquermudança
substancial, o custo de abandonar

temer é muito baixo. maia não
está parado por não querer fazer
campanha contra temer. A cam-
panha dele é ficar parado e pro-
meter permanecer nessa posição
por um ano e meio, enquanto tu-
do ao redor continua exatamen-
te como está. seu slogan é “o ou-
tro cara está caindo, eu sei ficar
parado em pé”. maia quer dei-
xar de ser vice, mas aceita sem
problemas continuar decorativo.
Nesse ponto, temer é mais frá-

gil do queDilma.mesmo setores de
esquerda que disputavam com o
Ptahegemonia na esquerda (PDt,
Psol, etc.) foram contra o impe-
achment, porque temer já havia
apresentado“PonteparaoFuturo”

como seu programa de governo.
se o vice de Dilma fosse outro es-
querdista, a esquerda não-petis-
ta teria abandonado Dilma sem
maiores remorsos.
E todos sabem que temer está

prestes a ser atingido pelo tsuna-
mi das delações de Cunha e Funa-
ro. Vai ficar mais difícil conceder
benefício da dúvida ao presidente
daRepública nos próximosmeses.
Faz tempo que já não é fácil.
A favor de maia estão parte do

PsDB e, o que é muito mais impor-
tante, domercado.Ninguém imagi-
na que o sujeito que só teve 3%pa-
raprefeitodoRiode Janeiroporque
sua vice era Clarissa Garotinho se-
ja um grande líder. mas maia tem
um convívio razoável com a base
de temer e defende as reformas.
As acusações contramaia não de-
vem chegar no ponto de lhe colo-
car na cadeia tão rápido quanto
as que atingem temer. E os inves-
tidores não se importam se as re-
formas tiverem que ser feitas tro-
cando o corrupto conservador
na Presidência anualmente.
se não tem muita consequên-

cia para o cotidiano dos brasilei-
ros, uma eventual substituição de

presidente daRepública nestemo-
mento mudaria a relação de for-
ças dentro da centro-direita para
a eleição do ano que vem.
Com o impeachment, o PmDB

passou a liderar o campo liberal-
conservador. se maia vencer a dis-
putaemcurso, o equilíbrioanterior,
emque essa turma era liderada pe-
laaliançaPsDB/DEm, começariaa
ser restaurado (talvez como DEm/
PsDB). Emespecial, se oPmDB tra-
ir temer, seus parlamentares rea-
firmarão a vocação do partido de
ser o aliado de todos os governos,
sem nunca ocupar a Presidência.
Você sorriu imaginando oPmDB

traindo temer, eu vi daqui.
Encerro a coluna com um exer-

cício para o leitor: se você quises-
se ganhar (ou manter) o apoio do
empresariado para se tornar (ou
se manter) presidente da Repúbli-
ca, o que você faria nadisputa atu-
al no BNDEs? Eu sei, o certo seria
decidir isso por outros critérios.

Temer vs.Maia
C E L S O R O C H A D E B A R R O S

assistiremos a uma disputa
entre dois marmanjos que
não venceriam eleições
para presidente do Bangu

COLUNISTAS DA SEMANA segunda: Celso Rocha de Barros,� terça: Joel Pinheiro da Fonseca,� quarta: Elio Gaspari,� quinta: Janio de Freitas,� sexta: Reinaldo Azevedo,� sábado: DemétrioMagnoli,� domingo: Elio Gaspari e Janio de Freitas

Fotos psdb/divulgação

GOVERNO ENCURRALADO
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JOSÉ MARQUES
CATIA SEABRA
DE SÃO PAULO

REYNALDO TUROLLO JR.
DE BRASÍLIA

“Sevocêcontinuarcomes-
se discurso, não vamos ter
cemvotos”, reclamouocoro-
nel João Baptista Lima Filho
ao amigo Michel Temer em
1994, durante campanha do
atual presidente a deputado
federal por São Paulo.
Lima, aposentado da Polí-

cia Militar paulista, deu a
broncaapósoentãocandida-
to declarar a uma plateia de
peõesna fazendaEsmeralda,
emDuartina(SP),que,seelei-
to, iria “propugnar pela figu-
ra do parlamento alemão do
ombudsman e pelo recall le-
gislativo”. O público, que foi
láparacomerchurrasco,não
entendeu nada.
Já naquela época, “doutor

Temer” era apenas “Michel”
para o oficial da PM.
Quem contou a história à

Folha, emmeio a risadas, foi
o próprio coronel Lima, em
maio do ano passado. Antes
dacampanhade1994,eleha-
via sidoassessordeTemerna
Secretaria da Segurança Pú-
blica nos governos Franco
Montoro(1983-1987)eLuizAn-
tônioFleuryFilho(1991-1995).
OPlanalto informouqueo

coronel coordenou todas as
campanhas de Temer, desde
aprimeira, em1986. “Era sua
função auxiliar na parte ad-
ministrativa, gerenciando a
campanha e supervisionan-
do a prestação de contas.”
Hoje, Lima é figura-chave

nas investigações da Polícia
Federal sobre o presidente.
Dois executivos da JBS afir-
maram, em acordo de dela-
ção, que a empresa deu R$ 1
milhãonasmãosdeLima,em
2014, como parte de um su-
posto acordo feito entre Te-
mer e Joesley Batista.
A fazenda Esmeralda foi

compradaporLimaem1989,
dois anos depois de ele obter
oregistrodearquitetoemSão
Paulo. Ele e a empresa Arge-
plan Engenharia, também
donada fazenda,ajudarama

financiar a campanha de Te-
mer em 1994 comR$ 100mil
—cerca de R$ 500mil em va-
lores corrigidos. Em 2011, o
coronel passou a ser oficial-
mente sócio da Argeplan.
Depois dodiscursoparaos

peões, Michel Temer viajou
com o coronel de carro e fez
comíciosnaregiãoatéchegar
aomunicípiodePanorama,a
300 km de distância. Ao fim
dajornada,ocandidato“jáes-
tava com um discurso bom”,
segundo avaliação do amigo.
NascidoemBauru(SP),em

dezembro de 1942, Lima se

mudouparaSãoPauloainda
na juventudeeentrounaPM.
Aoconcluir aacademia, con-
forme contou, passou num
vestibular para odontologia,
masouviudeumcapitãoque
não ia aguentar “ficar numa
salamexendonabocadenin-
guém” e desistiu da carreira.
Na PM, tornou-se coman-

dantedoserviçodeengenha-
ria. Era bem-visto por outros
oficiais que o conheceram à
época.Elesodescreveramco-
mo um sujeito bem-humora-
do. No período, atuou em
campanhas políticas.
Hoje, não é mais influente

na corporação e é desconhe-
cidoentreoficiaismaisjovens.
Acabou como assessor da

Secretaria da Segurança no
governoFrancoMontoro,on-
de trabalhoucomoutrosdois
secretáriosantesdevirar fun-
cionário de Temer.
Lima disse à reportagem

que, nesse período, além de
exercer suas funções na cor-
poração, vivia para os estu-
dos. “O ‘Limão’ estava soltei-
ro,oqueéqueiafazer?Eunão
sou um homem da noite, de
fumo, de bebida, dessa coisa

toda.Euaproveitavameutem-
po para ir à escola”, contou.
Casou-secomatambémar-

quitetaMariaRitaFratezi,que
disse ter conhecido em um
curso de pós-graduação em
arquiteturadaUSP.Noentan-
to, a FAU (Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo) afir-
ma que nenhum dos dois es-
tudou na instituição, seja na
graduação ou na pós.
Na internet, Fratezi com-

partilha fotosdeanimais e, à
épocadoimpeachmentdaex-
presidente Dilma Rousseff,
mensagens contra apetista e
seu antecessor, Lula —cujas
gestões chamade“suplício”.
Ocasalnão temfilhos. “Na

hora que o ‘Limão’ baixar na
sepultura, não vai ter nin-
guémpedindotestedeDNA”,
brincou o coronel.
Em1993,“quandobateu30

anos de serviço”, foi ao go-
vernadorepediupara sairda
corporação. Atualmente, re-
cebe R$ 24mil por mês.
Em2000, comprouumdú-

plexde446metrosquadrados
comseisvagasnagaragemna
região do Morumbi. O valor
venalédeR$3,3milhões,mas

estima-se que no mercado
custemais de R$ 5milhões.
Ao falar com a Folha, no

ano passado, o coronel disse
queprecisariaorganizar seus
impostosderendaparasaber
comoadquiriuapropriedade.

CORONELISMO
Umjornalde1996,dacida-

de de Garça, vizinha a Duar-
tina, destacava como man-
chete: “Coronelismo ainda
existe na região de Garça”.
O texto dizia que Lima fe-

chou estradas municipais
comporteiras eafirmavaque
ele “manda e desmanda” na
região porque é “tido como
poderoso e amigo de políti-
cos poderosos”.
Além da campanha de

1994, a fazenda Esmeralda
serviu de refúgio para Temer
emoutrasocasiões. Emmaio
de 2016, o MST invadiu o lo-
cal e afirmou que Lima era
“laranja”deTemer.OPlanal-
to afirma que o presidente
não tempropriedades rurais.
O coronel também falou

que as acusações de ser “la-
ranja” eram boatos de um
“sujeito de língua comprida

igual línguadedragão”. “Ele
frequentava boteco, quer-
messe,eaícomeçou: ‘Essafa-
zenda é doMichel’”.
DepoisdaaçãodoMST,Li-

ma entrou comqueixa-crime
contraaentidadeporcalúnia
edifamaçãoeadenunciouco-
mo“organizaçãocriminosa”.
Não foi o único transtorno

a que Lima reagiu com pro-
cessos. Em1999, processoua
United Airlines depois de ter
as malas extraviadas ao vol-
tar de Miami. Seis anos de-
pois, processouumaagência
deviagenspelomesmomoti-
vo e outros “inúmeros dissa-
bores”, segundo decisão do
juiz—daquelavez,viajoucom
a família do dono da emprei-
teira Construbase, Vanderlei
de Natale, também amigo de
Temer.Natale emprestouum
helicópteroparaoentãovice-
presidente viajar aTietê (SP),
sua cidade natal, em 2014.
Lima foi internado num

hospital de São Paulo com
suspeita de câncer, onde fi-
cou até o último dia 23.
Procuradosnasúltimasse-

manas, ele e seu advogado
não falaram à Folha.

Oficial inativodaPM,
donode fazendaem
Duartina (SP) sediz
estudiosoeé ‘tido como
poderoso’na região

Amigo e auxiliar do peemedebista desde os anos 1980, João Baptista Lima Filho é figura-chave em investigações

Coronel ajudouTemeramelhorardiscurso
Denise Guimarães - 23.mai.2016/Folhapress

Retrato de João Baptista
Lima Filho, amigo de Temer

CORRUPÇÃO SEM FUNDO
FI-FGTS está no centro de denúncias da Lava Jato

ENTENDA O FUNDO

O que é
Fundo de investimento

criado para aplicar o
dinheiro do FGTS em
obras de infraestrutura
do PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento)

Objetivo
A ideia era que

o dinheiro do trabalhador
obtivesse remuneração
maior do que o
rendimento pago
pelo FGTS e aomesmo
tempo colaborasse com
a economia do país

Criação
Nasceu em 26

de novembro de 2007,
no governo Lula

Capital, em R$ bilhões

COMO FUNCIONA

Participações
O FI-FGTS compra

participações em empresas
de infraestrutura, papéis
da dívida e certificados
relacionados a obras,
além de financiar projetos

Composição do comitê
12membros, sendo:

Investimentos
Um comitê de

investimento composto
por 12membros e
respectivos suplentes
é responsável por liberar
os investimentos do fundo

* Dados de 2015, os últimos disponíveis

1 2

6 indicados
pelo governo
federal

3 indicados
por sindicatos
patronais

3 indicados por
sindicatos dos
trabalhadores

Inicial Atual*

21

31,9

WÁLTER NUNES
DE SÃO PAULO

Centro das investigações
que levaramàprisãodeGed-
del Vieira Lima, um dos ex-
ministros mais próximos de
Michel Temer, o fundo FI-
FGTS nasceu com o objetivo
aplicar o dinheiro do Fundo
de Garantia por Tempo de
Serviço do trabalhador em
obras do PAC (Programa de
AceleraçãodoCrescimento).
Amedida, criada em 2007

pelo então presidente Lula
(PT), parecia distribuir van-
tagens para todos os lados.
Numaponta,otrabalhador

lucraria com aplicações que
prometiam render mais que
os ganhos pagos no fundo
tradicional.Noâmbitogeral,
o país se beneficiaria do fi-
nanciamento aos setores de
transporte, habitação, ener-
gia e saneamento básico.
ALavaJatomostrou,noen-

tanto,quepolíticosdoPMDB,
lideradosporEduardoCunha
(RJ), eexecutivoseconselhei-
ros da Caixa Econômica Fe-
deral, que administra o fun-
do, cobravampropinadeem-
presários interessadosemdi-
nheiro do FGTS.
Além de Geddel (PMDB-

BA), que foi vice-presidente
de pessoa jurídica na Caixa

entre 2011 e 2013, as opera-
çõesSepsiseCuiBono?apon-
tam a participação do ex-mi-
nistrosHenriqueEduardoAl-
ves (PMDB-RN)edooperador
financeiroLúcioFunaro, tam-
bém presos, no esquema.
Atéagora, todosnegamen-

volvimento em crimes, mas
tanto Cunha quanto Funaro
negociamacordosdecolabo-
ração premiada.
Delatores da Odebrecht

também relataram o paga-
mento de propina para que o
fundo comprasse participa-
ções acionárias dobraçoam-
biental e de transportes da
companhia baiana e adqui-
rissecertificadospúblicosque
financiariam obras da em-
preiteira no Rio de Janeiro.
Entre as empresas acusa-

dasdepagar subornoestãoa
Eldorado Celulose, de Joes-
leyBatista, e aBRVias,da fa-
mília Constantino, dona da
Gol Linhas Aéreas.

TEMER
Asapurações resvalamem

Temer, quenãoéoficialmen-
te investigadonocaso.Apon-
tados como líderesdoesque-
ma, Cunha, Geddel e Henri-
queAlves foramaliadosmui-
to próximos do presidente.
Cunha incluiu Temer na

sualistadetestemunhaseen-

viouaeleperguntassobreso-
bre fatos investigados pela
Polícia Federal. Fez questio-
namentos sobre um caso en-
volvendoHenriqueConstan-
tino, dono da Gol, que teria
pagopropinapara conseguir
umfinanciamentodeR$300
milhões do fundo para uma
de suas empresas, a BRVias.
“Vossa Excelência conhe-

ceHenriqueConstantino?Es-
teve alguma vez com ele?
Qual foi o tema? Tinha a ver
comalgumassunto ligadoao
financiamentodoFI-FGTS?”,
perguntouCunha.No relató-
rio da operação Cui Bono? a
PolíciaFederalmostra trocas
demensagens de celular en-
tre Cunha, Funaro, Geddel e
oex-vicepresidentedaCaixa
Fábio Cleto operando em fa-
vor da BR Vias.
Constantino negocia há

mesesumacordodedelação
em que pretende contar que
pagouR$10milhões empro-
pinaemtrocada liberaçãodo
financiamento para a BR Vi-
as.Umdosanexosdapropos-
ta relata que após negociar o
suborno com Cunha, Cons-
tantino reuniu-se comTemer
para validar o acordo.
Segundo Constantino,

Cunha não falou de propina
nesse encontro, mas sim de
apoiodoempresárioaogrupo

político de Temer. O encon-
tro aconteceu em 2012 e não
constoudaagendaoficial do
então vice-presidente.

FRAGILIDADE
Opatrimônio do fundo so-

mou R$ 31,9 bilhões no final
de 2015, data do último rela-
tório disponível. Levanta-
mento feitoapartirdeumsis-
tema da Receita Federal
aponta que grande parte das
cerca de 800 empresas pro-
cessadaspelo Leão emrazão
daLavaJato,devedorasdeR$
10 bilhões, tinha contratos
com o FI-FGTS.
Segundo o economista

Claudio Frischtak, a corrup-
ção foi facilitada pela fragili-
dadedosmecanismosdecon-
trole da instituição. “Trans-
parência é fundamental. As
propostasdevemserpublica-
das com antecedência e as
pessoasdevempoderquesti-
onar antesdeo investimento
ser feito”, diz.
Frischtak defende que o

fundo é uma boa iniciativa.
“É realmente uma discussão
oportuna saber o que fazer
paraqueodinheirodo traba-
lhador tenhaumrendimento
melhor. É preciso olhar para
frente, entender o que preci-
sa ser feito para que não ha-
ja desvios”, afirma.

Novasdelaçõespodemdetalharcrimeemfundo
Pivô de investigações sobre Geddel, FI-FGTS deve ser citado por Cunha e dono daGol

Manifestantes durante invasão à fazenda Esmeralda, em Duartina (SP), no ano passado; sem-terra fizeram pichações contra Michel Temer no local

Reprodução
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FUTURO INCERTO
Investigações foram distribuídas a 10ministros do Supremo

1º.dez.2016

Delação de77 executivos
da Odebrecht é assinada
com oMinistério Público*

30.jan.2017
Carmen Lúcia, presidente
do STF, foi quem homologou
as colaborações premiadas
–logo após amorte do
ministro Teori Zavascki

Desde abr.2017

77 inquéritos foram
abertos, distribuídos por
prevenção ao relator da
Lava Jato, Edson Fachin

24 inquéritos foram
redistribuídos por
ausência de relação dos
fatos narrados com
desvio de dinheiro da
Petrobras, que é a
origem da Lava Jato

Fachin: ainda
vai decidir sobre

as demais
investigações

abertas

Consequências

Marco Aurélio Mello
> Pedro Paulo (PMDB-RJ)

Gilmar Mendes
> Aécio Neves (2x) (PSDB-MG)

> Aloysio Nunes (PSDB-SP)
Ministro das Relações Exteriores

> José Serra (PSDB-SP)

Alexandre de Moraes
> Aécio Neves (PSDB-MG)

> JutahyMagalhães (PSDB-BA)

> Eduardo Braga (PMDB-AM)

> Omar Aziz (PSD-AM)

Luiz Fux
> José Carlos Aleluia (DEM-BA)

> Gilberto Kassab (2x) (PSD-SP)
Ministro da Ciência e Tecnologia

> Carlos Zarattini (PT-SP)

Luis Roberto Barroso
> Paulinho da Força (SD-SP)

> José Reinaldo (PSB-MA)

> Vicente Cândido (PT-SP)

> Arnaldo Jardim (PPS-SP)

Celso de Mello
> Yeda Crusius (PDSB-RS)

Dias Toffoli
> Daniel Vilela (PMDB-GO)

> Júlio Lopes (PP-RJ)

RosaWeber
> Eliseu Padilha (PMDB-RS)
Ministro da Casa Civil

> Fabio Faria (PSD-RN)

> Dalirio Beber (PSDB-SC)

Ricardo Lewandowski
> Aécio Neves (PSDB-MG)

> Vacarezza, Zarattini (PT-SP)
> Betinho Gomes (PSDB-PE)

Ritmos, ritos e decisões vão ser diferentes: o
tempo de cada relator analisar um caso, a

apreciação demedidas do Ministério Público
e até sobre o entendimento do que é
“eficácia” de uma delação premiada

*outro executivo da empresa já havia assinado delação antes desta data

INVESTIGADOS

CAROLINA LINHARES
DE BELOHORIZONTE

O senador Aécio Neves
(PSDB-MG)esuairmãAndrea
Neves estão sem se comuni-
carmesmoapósadecisãodo
ministro Marco Aurélio Mel-
lo,doSTF(SupremoTribunal
Federal), quederruboua res-
trição de contato entre o tu-
cano e os demais investiga-
dos por suspeita de recebi-
mento de propina da JBS.
No último dia 30, Marco

Aurélionegouaprisãodose-
nador e devolveu-lhe oman-
dato. Antes disso, em 20 de
junho, a Primeira Turma do
STFconcedeuaprisãodomi-
ciliaraAndrea,queestava re-
clusa desde o dia 18 demaio

em uma penitenciária na re-
gião leste de Belo Horizonte.
A decisão sobre a irmã do

senador,noentanto,vetaaco-
municaçãocomoutros inves-
tigados, alémdeobrigaraen-
tregadopassaporteeousode
tornozeleira eletrônica.Aori-
entaçãodadefesa é que os ir-
mãos fiquemafastados.
“Ela não pode ter contato.

Vamos seguir rigorosamente
o que foi estabelecido e que
garantiu a ela a revogaçãoda
prisão preventiva”, afirma o
advogadoMarceloLeonardo,
que defendeAndrea.
O processo de Andrea foi

remetidopeloSupremoàJus-
tiça Federal de São Paulo, já
que ela não tem foro privile-
giado.MarceloLeonardodis-

AndreaNeves se isola e não tem contato comAécio
Em prisão domiciliar desde o dia 22 de junho, a irmã do senador rejeita encontros que possam ser questionados pela Justiça

A irmã do senador foi denunciada por corrupção passiva

Cristiane Mattos - 18.mai.2017/Reuters

se ainda que aguarda a dis-
tribuição da ação e a desig-
nação de um juiz para solici-
tar a permissão de convívio
entre os irmãos.
Aassessoria deAécio tam-

bémafirmaqueelenãoman-
tevecontato coma irmã. “Ele
aguardaque tambémdapar-
tedelaessaquestão fiquede-
vidamente esclarecida.”
Responsável por moldar a

imagem pública de Aécio e
atuar em campanhas tuca-
nas, a jornalista não tem re-
cebidovisitaspolíticasdesde
que saiu da prisão.
Segundo a Folha apurou,

aideiaéqueelafiqueresguar-
dada e evite encontros que
possam ser questionados.
Mesmona prisão, de onde

saiu no último dia 22 duran-
te a madrugada para evitar
exposição, Andrea rejeitou
receber visitas de políticos.
Somente seu marido e advo-
gados estiveram com ela.
Em casa, a irmã do sena-

dor está abatida e chora com
frequência. Ela cumpre pri-
são domiciliar em sua resi-
dência num condomínio fe-
chadoemBrumadinho (MG).
Segundo relatou o empre-

sário Joesley Batista, da JBS,
em sua delação premiada,
Andrea lhe pediu R$ 2 mi-
lhões.Ela foidenunciadapor
corrupção passiva. Suadefe-
sadizqueopedidonãose tra-
tava de propina, mas de um
empréstimopara pagar a de-
fesa de Aécio na Lava Jato.

DE BRASÍLIA

A redistribuição da re-
latoria dos inquéritos da
OdebrechtnoSTF(Supre-
mo Tribunal Federal) vai
expor as diferenças nos
entendimentosdosminis-
tros sobreodireitopenal.
Recentemente, dois

magistrados,comorelato-
res, tiveram,porexemplo,
interpretações antagôni-
cassobreopedidodeafas-
tamento do senador Aé-
cioNeves(PSDB-MG)feito
pela PGR (Procuradoria-
Geral da República) com
base na delação da JBS.
Edson Fachin determi-

nou que o tucano se afas-
tassedasfunções;quando
o caso foi para Marco Au-
rélio, ele autorizou o polí-
tico a retomar omandato.
Emoutra investigação,

aberta combase na dela-
ção do ex-senador petis-
ta Delcídio do Amaral,
GilmarMendesautorizou
Aécioa teracessoadepo-
imentos de testemunhas
antesdeser inquiridope-
la PF. Não há, até agora,
situação parecida em in-
vestigações da Lava Jato.
No universo do Judici-

ário, essasdiscrepâncias
sãoconhecidascomo“ju-
risprudência lotérica”
—existem e são naturais
as diferenças de estilo e
convicçãoentreos juízes.
Cabe ao relator tomar,

individualmente, deci-
sões vitais como autori-
zarounegarquebradesi-
gilos bancário, fiscal, te-
lefônico e telemático.
Mesmoque o inquérito

járedistribuídotenhapas-
sado dessa fase, os inves-
tigadores podem, ao lon-
go do processo, identifi-
car outras medidas que
atinjam pessoas ligadas
aoalvoprincipal.Alguém
comperfil duropodecon-
siderarválidoopedidoda
PGR,eum“garantista”po-
deavaliá-locomoinvasivo.
Os ministros podem

ainda terdiferentes inter-
pretações sobre “eficá-
cia”dadelaçãoesermais
reticentes a homologar
novos acordos.
Também é diferente o

tempodedecisãodecada
ministro, assim como o
volumedeprocessosacu-
muladosemcadagabine-
te. Issovaiserefletirnave-
locidadedainvestigações
—algunscasosserãomais
rápidos que outros.
Omesmo deve ocorrer

nos julgamentos das tur-
mas, colegiado que ana-
lisa processos de políti-
coscomforonoSTF—ex-
cetoospresidentesdePo-
deres, cujos casos são
analisados em plenário.
A primeira turma cos-

tumadardecisõesmaisrí-
gidaseasegunda,a favor
do investigado. (LC e CM)

Mudanças vão
expor ‘loteria’ de
entendimentos

CAmILAmAttOSO
LEtíCIA CASAdO
DE BRASÍLIA

TrêsmesesdepoisdeoSTF
(Supremo Tribunal Federal)
autorizaraaberturade inqué-
ritos, as investigações envol-
vendoadelaçãodeexecutivos
daOdebrecht não avançam.
Ocasodaempreiteira che-

gou a ser chamado de “dela-
çãodofimdomundo”poren-
volver políticos de todos os
partidos e tendências.
Uma análise feita pelaFo-

lha aponta que temsidodifí-
cil para os investigadores
comprovar os relatos feitos
pelosdelatoresàPGR(Procu-
radoria-Geral da República).
Há outro fator que coloca

uma incógnita sobreo futuro
das investigações: 24 dos 77
inquéritosabertosdesdeabril
saíramdasmãosdeEdsonFa-
chin, relatororiginal, e foram
para outrosministros. E esse
número aumenta a cada dia.
Nenhuma denúncia foi

apresentadaaté agora emre-
laçãoaesses inquéritos.Ade-
laçãodaJBS,homologadaem
maio —quase quatro meses
após a da Odebrecht—, já vi-
rou base para três acusações
da Procuradoria, uma delas
tendo como alvo o presiden-
te Michel Temer.
Apósabertos,os inquéritos

daOdebrecht foramenviados
para a Polícia Federal, com
prazo fixado de 30 dias para
cumprimentodediligências.
A PF, no entanto, não conse-
guiu realizar todas as medi-
dasesolicitoumais tempoem
cada uma das investigações.

PROVAS
Pela leitura dos andamen-

tos dos inquéritos, que são
públicos, é possível verificar
que a maior dificuldade tem
sido de buscar provas sobre
os pagamentos realizados.
Mais de 40 pessoas foram

à PF prestar depoimento.
Umasériedepesquisas foiso-
licitada, comoaevoluçãopa-
trimonial dos investigados,
acesso e destino de pessoas
noCongressoeprestaçõesde
contas em eleições.
Todosospolíticosouvidos

negaram as acusações. Oito
ministros, 39 deputados e 24
senadores foram delatados.
Aosdelatores,quetambém

foramchamados adepor no-
vamente, aPFpediumaisde-
talhes dos repasses, mas em
geral teve respostas vazias.
Emalguns casos, a polícia

identificou contradições. O

ex-diretor de Relações Insti-
tucionais Alexandrino Alen-
car, por exemplo, afirmou ter
feito uma reunião com a de-
putadaMariadoRosário (PT-
RS)em2010para tratardedo-
ação de campanha.
Eledissequeoencontro foi

no escritório da então candi-
data, em Porto Alegre.
Em seu depoimento, a pe-

tista afirmouque sóalugoua
salamencionadaem2014, le-
vando como prova seu con-
trato com a imobiliária.

RelAtORiA
Fachiné, desdeamortede

Teori Zavascki, em janeiro, o
relator da Lava Jato na corte.
A distribuição dos casos

para outros ministros ocorre
porque, na visão do STF, há
nessas investigações falta de
conexão com o tema princi-
pal da Lava Jato, o desvio de
dinheiro da Petrobras.
Com as mudanças, 10 dos

11 ministros decidirão sobre
suspeitasreferentesàemprei-
teira, oquedevegerar confli-
tos, com definições e inter-
pretações diferentes para si-
tuações semelhantes, além
de debates entre as duas tur-
mas do tribunal.
“Esse éo sistema regimen-

tal e não se pode ver nisso
qualquer insegurança. O in-
verso é que fugiria à organi-
cidade do direito”, diz o mi-
nistro Marco Aurélio Mello.
“Issonãoatrapalhaoanda-

mento. A demora se dá mais
pelo tempo das investiga-
ções”,afirmaGilmarMendes.
Ministros, investigadorese

advogadosafirmamquea re-
distribuiçãoé importantepa-
raaceleridadedosprocessos,
mas se dizem preocupados
comapossível desigualdade
nas decisões.
“Énatural queos juízes te-

nham entendimentos dife-
rentes.MasoSTF,queéacor-
te suprema, deveria se pau-
tar por uniformizar os tribu-
nais. E eles vão fazer justa-
menteocontrário. Issovaige-
rar tratamentodesigual para
os réus e já esta gerando”,
afirmaoadvogadoLeonardo
Sica,doutoremdireitopenal.
Advogados discordam so-

bre a existência de critérios
para a distribuição.
ParaGustavoBadaró, pro-

fessordedireitodaUSP,“não
temhavidocritérioseguropa-
radeterminarquandoumin-
quérito é conexo com a Lava
Jato”. “O STF deveria ser o
guardião,masagentevêque
a conveniência é o que está
dando o tom”, diz.
“AchoqueoSupremoestá

observando o critério de for-
mabastante técnica”,disseo
advogadoLuisHenriqueMa-
chado, que defende Renan
Calheiros (PMDB- AL) e ou-
tros políticos.

NoSupremo, apurações
têm sido redistribuídas
entre dezministros;
até agora, não foram
apresentadas denúncias

Desde abril, STF autorizou a abertura de 77 inquéritos, que esbarramna comprovação de casos

Após3meses, investigações sobre
delaçãodaOdebrecht emperram

GOVERNO ENCURRALADO

DE BRASÍLIA

A PGR (Procuradoria-Ge-
ral da República) informou
que as investigações e a co-
leta de provas relativas à de-
laçãodaOdebrechtaindaes-
tão em curso. “Como em
qualquer outro acordo estão
sendo realizadas investiga-
çõescomplementaresdentro
dos inquéritos instaurados”,
disse a instituição à Folha.
A Procuradoria ressalta

que os desdobramentos da
delação“ocorreramemvári-
as instâncias por todo o pa-

ís,nãoseesgotandonoSTF”.
Sobre a comparação entre
delações, a PGR afirma que
“cada colaboração tem suas
particularidadesquantoaex-
tensão e conteúdo”.
EmrelaçãoaoritmodaLa-

va Jato, a PGR destaca que
apresentou até o momento
24denúnciasaoSTF, “sendo
que cinco já foram converti-
das em ações penais”.
AProcuradoriaafirmaque

o cumprimento de prazos
processuais depende de di-
versos fatores, comodiligên-
cias e juntada de documen-

tação, além de informações
de outros órgãos.
OgabinetedoministroEd-

son Fachin diz que “não se
pode falar em insegurança
jurídica”, pois a redistribui-
ção seguecomocritério a co-
nexão comdesviosdaPetro-
bras. “Sehouver algumadú-
vidaemrelaçãoà redistribu-
ição, tanto as defesas como
o Ministério Público podem
questionar, e o pleno reexa-
minará a questão.”
Sobre os casos considera-

dos conexos comaLava Jato
no inícioedepois separados,
o gabinete afirma que as de-
cisõesdeFachin são sujeitas
a “constante reavaliação, a
partir do panorama de pro-
vasquevai semodificando”.

OUTRO LADO

Apurações ainda estão em
curso, afirmaProcuradoria
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JOÃO PEDRO PITOMBO
DE SALVADOR

Os moradores de Maceió
não têm tanta certeza sobre
quemseráoprefeitoda cida-
de em 2019. Cotado para dis-
putar o cargodegovernador,
o prefeito Rui Palmeira
(PSDB) pode deixar o cargo
no próximo ano, passando a
cadeira para o vice Marcelo
Palmeira (PP).
Já o comando da Câmara

Municipal émais do que cer-
to. Na última semana, o pre-
sidente daCâmara, vereador
KelmannVieira (PSDB) foi re-
eleitoparacomandaroLegis-

lativo entre 2019 e 2020.
A novidade não foi adota-

da só na capital alagoana: já
sãopelomenosduasdezenas
de Câmaras Municipais que,
emmeio ao cenário de insta-
bilidade política no país, an-
teciparam as eleições de su-
as respectivas mesas direto-
ras e já têm comando defini-
do até 2020.
A lista inclui capitais co-

mo Natal (RN), João Pessoa
(PB), Boa Vista (RR) e Porto
Velho (RO), além de cidades
politicamente estratégicas
do Nordeste como Campina
Grande (PB), Olinda (PE) e
Arapiraca (AL).

A manobra foi feita com
baseembrechasno regimen-
to interno e na lei orgânica
das Câmaras que não fixam
umadataparaaeleiçãoacon-
tecer. Em alguns casos, hou-
vealteraçãodas leisparaper-
mitir a eleição antecipada.
“Houve um consenso de

queeraprecisoreelegeropre-
sidenteparaqueele continu-
asse tocandooprojetodemo-
dernizaçãodaCâmarade for-
ma tranquila”, afirmaovere-
ador José Márcio Filho
(PSDB), de Maceió.
Overeador confirmaqueo

cenário político, com uma
possível renúncia do prefei-

to Rui Palmeira pra disputar
as eleições no próximo ano,
também pesou na decisão:
“Logicamente que também
pensamos em 2018,manten-
do um presidente que tem a
confiança do prefeito”, diz.
Em Olinda, a antecipação

da eleição foi a saída encon-
trada para a oposição, que
temmaiorianaCâmara,man-
tersuaforçaatéofimdoman-
datodoprefeitoLupércioRo-
drigues (SD).
O mesmo aconteceu em

Arapiraca, segundamaior ci-
dadedeAlagoas, ondeopre-
feito Rogério Teófilo (PMDB)
cumprirá quatro anos de

mandato com a Câmara co-
mandada pela oposição.

DECISÕES JUDICIAIS
Controversa, a medida es-

tá sendoquestionadana Jus-
tiçaemváriosmunicípiosque
adotaram amanobra.
EmJundiá (RN),ondeove-

reador Joel Dikson (PSD) foi
reeleito para o biênio 2019-
2020 em fevereiro, a eleição
foi anulada pela Justiça.
EmMaceió, a eleiçãoante-

cipada chegou a ser suspen-
sadiasantesdeacontecerpor
meio de ummandado de se-
gurança impetradopor cinco
vereadores,partedelesdaba-

se aliada do prefeito. A elei-
ção, contudo, acabou ocor-
rendoapósoTribunalde Jus-
tiça suspender a decisão.
EmOlinda, integrantes do

PSOL tambémentraramcom
umaaçãopopular pedindoa
anulação da eleição.
“Essamanobra éuma ten-

tativa de engessar o Legisla-
tivo por quatro anos, impe-
dindo novas articulações e
reordenamento de forças.
Entendemos que é uma bur-
la não só ao regimento, mas
ao estadodemocráticodedi-
reito”, afirma JesualdoCam-
pos, presidente do partido
em Olinda.

Câmaras antecipameleições e já têm comando até 2020
Medida, que está sendo questionada na Justiça emalgunsmunicípios, é tentativa de vereadores se ‘blindarem’ contra crise política

BRILHANTE USTRA

É fã de longa data do coronel
que chefiou o DOI-Codi,
órgão que torturou quem fez
oposição ao regimemilitar.
Chegou a dedicar seu voto pelo
impeachment de Dilma Rousseff
a Brilhante Ustra, que chamou
de ‘o pavor’ da petista (que
lutou contra a ditadura). Está
lendo ‘A Verdade Sufocada’,
livro domilitar sobre o período

c FOCO

anna vIRgInIa BallOussIER
DE SãO pAuLO

Oquesepassapela cabeça
de Jair Bolsonaro? Quem são
seus heróis, em quais pensa-
doreseleseinspira,quefilmes
e literaturas cativam o depu-
tadodoPartidoSocialCristão
epotencial candidatoàPresi-
dência do Brasil em 2018?
Bolsonaro rebate as ques-

tões da Folha com outra per-
gunta:paraqueessaobsessão
por nomes? “Minha cultura é
geral.Vouatirandonoque in-
teressa,nãosigoA,BouC.”E
então filosofa: “O que é o sa-
ber? É o que fica, e depois o
que se esquece é o que se
aprende. Vão me sacanear,
mas pode colocar isso aí.”
Aos poucos, solta uma re-

ferênciaaqui,outraacolá.São
na maioria totens da ultradi-
reitabrasileira:o filósofoOla-
vo de Carvalho, o três vezes
presidenciável Enéas Carnei-
ro, o coronel Brilhante Ustra.
Acrescenta em tom de ga-

lhofa: “Chaves, Professor Gi-
rafales, Seu Madruga... Me
amarro em assistir”. É com
Laura, 6, únicamenina entre
cinco filhos, que acompanha
os personagens do seriado
mexicano, conta. Preferenão
citaroutrosprogramasdeTV.
Jáseconhecerazoavelmen-

te bemas preferências de ou-
trosnomes citados comopré-
candidatos no ano que vem.
Estes ou já disputaram o Pa-
lácio do Planalto antes (Lula,
GeraldoAlckmin,Marina Sil-
va,CiroGomes)oualgumcar-
go no Executivo (JoãoDoria).
NaCâmaradesde1991,Bol-

sonaro se submeterá pela pri-
meiravezaotipodeescrutínio

Enéas,Olavo, TrumpeaBíblia
fazemacabeçade JairBolsonaro
‘Vou atirando no que interessa, não sigoA, B ou C’, diz pré-candidato à Presidência

napúblicadefendidasporHe-
lioBeltrão (1916-1997),minis-
trode trêspastasnaditadura.
AadmiraçãoporCarlosAl-

berto Brilhante Ustra (1932-
2015)éantiga.Bolsonarolêpe-
lasegundavez“AVerdadeSu-
focada”, introduzidapelo co-
ronel que chefiou a unidade
de tortura do DOI-Codi como
“ahistóriaqueaesquerdanão

quer que o Brasil conheça”.
Outro ícone: EnéasCarnei-

ro (1938-2007), até hoje o de-
putadomais votadodahistó-
ria do país —mais de 1,5 mi-
lhãodeeleitoresem2002.Le-
vantamento do Datafolha de
1998revelouqueEnéasera ti-
do como “inteligente e bri-
lhante”. Ele discorreu sobre
isso à época: “Não é um atri-

butopeloqualeu tenhaméri-
to. Foi Deus quemme deu. É
como beleza física. Ninguém
temmérito por ser bonito”.

mEU nomE é nIóbIo
Ocardiologista famosope-

lo bordão “meu nome é Ené-
as!” foi visionário por ter per-
cebido o potencial do nióbio,
diz Bolsonaro. Usado numa
gama de produtos que vai do
gasoduto ao reator nuclear, o
mineral é abundante no Bra-
sil e virou xodó do deputado
doPSC,comoofoiparaofun-
dadordoProna.Em1998,Ené-
as chegou apropor criar uma
nova moeda lastreada nele,
para substituir o real, “que
não tem nada de real, é uma
dascoisasmaiscínicasque já
apresentaram à população”.
Ainda na área econômica:

emmarço, Bolsonaro disse à
FolhaqueareformadaPrevi-
dência, ao menos a apresen-
tada pelo governoMichel Te-
mer,pesavanamão (“remen-
dodeaçonumacalçapodre”).
Hojelêtambém“Governan-

çaPública -ODesafiodoBra-
sil”,noqualoministrodoTri-
bunaldeContasdaUniãoAu-
gusto Nardes analisa as polí-
ticaspúblicasnacionais.Acha
que demorará um mês para
terminar.“Nãosóégrandeco-
mo temmuitos números.”
Leituraquelhetomou“uns

seteanos”:aBíblia,que“com
orgulho” estudou “do come-
çoao fim”.Começouem1977,

reservado a quem pleiteia o
maior cargo no país, caso se
formalize presidenciável. Se-
gundo pesquisa Datafolha de
junho,alcança16%dasinten-
çõesdevotopara2018.Seume-
lhordesempenhoéentrequem
temde16a24anos (23%), en-
sinosuperior(21%)erendafa-
miliar mensal de cinco a dez
saláriosmínimos (25%).
Indagado sobre modelos

políticos,Bolsonaroapostana
autoreferência:“Gostodo‘Bol-
soMito’”.Abreumaexceçãoao
citar o americano Donald
Trump.Vêumeloali.“Éramos
muitocomparados.Aimpren-
sa fazia chacota do Trump, o
acusavade ser fascista.”
O parlamentar rebate uma

visão comumente associada
a ele: a de que seria incapaz
deseaprofundaremtemasco-
mo economia. “Adianta en-
tender se quem vai governar
[essa área] é oministrodaFa-
zenda?[Presidenteé]quenem
técnico, é que nem maestro,
tem que colocar as pessoas
certasnolugarcerto”,afirma.
Conta que almoçou recen-

tementecomogeneralAugus-
toHeleno,ex-comandanteda
MissãodasNaçõesUnidasno
Haiti(2004-05)—umbomqua-
droparaapastadaDefesa,diz.
Dápistasdelinhasqueado-

taria num eventual governo
seu.“Definitivamente”prefe-
re “umaeconomia mais libe-
ral”. Aprecia as ideias sobre
desburocratizaçãodamáqui-

entãocadetedaAcademiaMi-
litar das Agulhas Negras, on-
deseformouapósumajuven-
tudeàbasedamúsicacaipira
de“NaBeiradaTuia”,progra-
ma com Tonico e Tinoco que
ouvia num radinho de pilha
(Amado Batista, um admira-
dor seu, é outra referência).
Sebuscaensinamentosnas

escrituras, inteira-se sobre
atualidades sobretudo pelo
WhatsApp, conta. Tem no
aplicativo“umas200pessoas
comquemtrocoinformação”.
É fã de Olavo de Carvalho,

que o “ensinou apensar con-
trariamente àquele cidadão
Paulo Freire”, como afirmou
em palestra em Natal (RN).
Olavo é uma das 133 pessoas
que seguenoTwitter.Outras:
o apresentador José Luiz Da-
tena, o ex-ministro do Supre-
moTribunalFederal Joaquim
Barbosa,ohumoristaCarioca
(que faz uma paródia sua, o
BolsoNabo) e o pastor Silas
Malafaia,quecelebrouseuter-
ceiro casamento, em 2013.
Tambémacompanhaoper-

fil do InfoWars, site america-
noquesediz “apontada lan-
çadamídiaalternativa”,mas
famosopordisseminarnotíci-
as falsas e pró-Trump.
Se passa por São Paulo, às

vezesencontraOtávioMesqui-
ta. O apresentador do SBT já
olevouparaalmoçarcomcon-
vivas que participam de um
grupodeWhatsAppchamado
“Amigos do Vinho”. Entre os
empresáriospresentes,segun-
doMesquita, estava José Car-
los Semenzato, da SMZTO,
holdingdefranquiascomoEs-
paçoLaser(depilação).Bolso-
naro “é um cara meio porra
louca, no sentido bomda pa-
lavra”, diz o apresentador.

OLAVO DE CARVALHO

Tece elogios ao filósofo
conhecido por sua postura
conservadora. A recíproca
é verdadeira. Ao lado dos
filhos Flavio e Carlos,
respectivamente candidato
a prefeito do Rio em 2016 e
vereador carioca, Bolsonaro
participou de uma entrevista
comOlavo, via Skype. Os
quatro passarammais
de uma hora na internet
criticando Lula, comunismo
e a esquerda em geral

ENÉAS CARNEIRO

Admira o eterno
presidenciável do Prona,
morto em 2007, sobretudo
por seu pioneiro entusiasmo
pelo nióbio. Em 2004, então
deputado, Enéas defendeu
omineral na Câmara: ‘Os
países ditos ricos terão de
parar de fabricar seus aviões
supersônicos, porque o
nióbio é imprescindível para
a fabricação dessa aeronave,
e só o Brasil tem nióbio, mais
de 95% do nióbio do planeta
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Vista deMossul ontem, quando o Iraque anunciou sua retomada; disparos de artilharia e ataques aéreos eram ouvidos na cidade nomomento do anúncio

ANÁLISE

YAN BOECHAT
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

A retomada de Mossul pe-
las Forças Armadas Iraquia-
nas, como apoio da coalizão
internacional liderada pelos
EUA, éum feito e tanto.OEs-
tado Islâmico viu sua maior
conquistamilitar ser dizima-
da, e o sonho de um califado
islâmico foi destruído.
Mas nada disso significa

que amaior organização ter-
roristaqueomundo jáviues-
teja ameaçada. Ao contrário.
As chancesdeogrupo se for-
talecer ainda mais na vasta
área de deserto entre os rios

Tigres e Eufrates são enor-
mes. O EI, a partir de agora,
perdeascaracterísticasdeum
proto-Estadoquechegouater
o tamanho da Grã-Bretanha
econtrolouquase 10milhões
de pessoas, mas pode refor-
çar aauradograndeprotetor
dos sunitas oprimidos.
Foi assimque ele nasceu e

se fortaleceu.OEI é, antesde
tudo,resultadodaguerrasec-
táriaque tomoucontado Ira-
queapósaquedadeSaddam
Hussein (1937-2006). Em úl-
tima análise, é uma revolta
sunita contra os abusos, as
revanches e a opressão dos
governos dos EUA, que viam

em todo sunita umpotencial
apoiador de Saddam, e de
NouriAlMaliki, o político xi-
ita alçado ao poder em Bag-
dá porWashington.
Esse caldo de insatisfação

foi bemaproveitadoporuma
figura até entãomenor da Al
Qaeda, AbuMusab al-Zarqa-
wi, talvez o grande ideólogo
do que viria a se tornar o EI
após a suamorte, em 2006.
Seu sucessor,AbuBakr al-

Baghdadi, não escolheu a
mesquita de Al-Nouri em
Mossul para declarar o nas-
cimentodocalifado islâmico
à toa.Maiorbastiãosunitado
Iraque, Mossul foi a cidade

que mais sofreu com a cam-
panha iraquiana e america-
napara extinguir aAl-Qaeda
doIraque,em2009.Nosanos
queseseguiram,soldadosxi-
itas tomaram a cidade e a
transformaramemumaespé-
cie de inferno para os suni-
tas,vistos, comoagora, como
potenciais inimigos.
Torturas, extorsões e as-

sassinatos se tornaram roti-
neiros.Nãosemrazão,quan-
do os militantes do EI toma-
ramMossul, em 2014, foram
recebidoscomo libertadores.
Os nove meses de batalha

entre oEI e as forças Iraquia-
nas deixarammostras claras
de que a relação entre civis,
majoritariamente sunitas, e
osmilitares,majoritariamen-
te xiitas,mudoupouco.Acu-
mulam-se acusações de as-
sassinatos, extorsões e tortu-

ra. Os ataques aéreos ameri-
canos mataram civis aos mi-
lhares. Muitos dos que esca-
paramdohorrordaguerravi-
vemagora comoprisioneiros
em campos de refugiados.
A vitória militar contra o

Estado Islâmico em Mossul
não alterou o status quo que
serviu como terreno fértil pa-
ra que ideias extremistas flo-
rescessemcomtanta facilida-
de. O sectarismo, ao contrá-
rio, se reforçou aindamais.
OEstado Islâmico,maisdo

queumaorganizaçãomilitar,
mais que um proto-Estado,
mais do que um grupo terro-
rista de fanáticos religiosos,
é, antes de tudo, uma pode-
rosa ideia.Comoahistória re-
cente tem provado, não bas-
tam bombas e armas para
destruir ideias, especialmen-
te as messiânicas.

Sonhodeumcalifado édestruído,mas
chancedemilícia se fortalecer é enorme

DAS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS

OpremiêdoIraque,Haider
al-Abadi,proclamounestedo-
mingo (9) a vitória das suas
Forças Armadas em Mossul,
a segunda maior cidade ira-
quianaequeeraconsiderada
oúltimogranderedutodoEs-
tado Islâmico (EI) no país.
Comunicado do gabinete

do primeiro-ministro infor-
mouqueAl-Abadi “chegouà
cidade libertada [de Mossul]
e felicitouoscombatenteshe-
roicos e opovo iraquianope-
la importante vitória”.
O EI encontrava-se enfra-

quecido em Mossul devido
aos avanços do Exército do
Iraque. A operação de reto-
madadacidadecomeçouem
outubro de 2016 e teve apoio
essencialdecoalização inter-
nacional lideradapelosEUA.
Nosúltimosdias,militares

iraquianos vinham afirman-
do que uma vitória contra o
Estado Islâmiconaregiãoera
iminente.Extremistasdogru-
po, por outro lado, prometi-
am “lutar até amorte”.
“O Estado fictício deles

caiu”, disse o brigadeiro-ge-
neral YahyaRasul, porta-voz

doExército, no fimdo junho.
Aodestruíremaemblemá-

ticamesquitaAlNuri,nocen-
trodeMossul, tambémemju-
nho, os extremistas sinaliza-
ram que já davam a batalha
comoperdida.OEI,noentan-
to,negouser responsávelpe-
la açãoe culpoubombardeio
dos EUA pela derrubada.
Encurraladosemumaárea

cada vez menor, os militan-
tes recorreramàestratégiade
enviar mulheres-bomba en-
tre os milhares de civis que
estãosaindodocampodeba-
talhas feridos emalnutridos.
Nosúltimosdias,extremis-

tas ainda presentes emMos-
sul foram cercados em uma
área reduzida da Cidade Ve-

lha, ao longo do rio Tigre,
mas as ruas estreitas e den-
samente povoadas dificulta-
ram as ações da coalizão.
Em maio, aviões despeja-

rammilhares de folhetos so-
bre a cidade pedindo que a
população abandonasse as
casas e fosse aos campos de
refugiados devido à iminên-
cia de combates.
A ordem para os últimos

ataques ao EI em Mossul foi
dadaemumareuniãonosúl-
timos dias no quartel-geral
daPolíciaFederaldeMossul,
quando o primeiro-ministro
pediuaeliminaçãodos“últi-
mos derrotados” e a limpeza
deminas e explosivos.
Mas os combates continu-

avam. Disparos de artilharia
e ataques aéreos eram ouvi-
dosnacidadenahoraemque
o gabinete do premiê comu-
nicavaaretomadadeMossul.
O EI ainda controla as ci-

dades de Tal Afar (50 km a
oeste de Mossul) e Hawija
(300 kmaonorte deBagdá) ,
além de zonas desérticas da
província de Al-Anbar (oes-
te) e a região de Al-Qaïm, na
fronteira com a Síria.

CRISE HUMANITÁRIA
Nestesábado (8), soldados

do Exército do Iraque já fes-
tejavamentreosdestroçosàs
margensdo rioTigre, semes-
perarumadeclaração formal
de vitória, alguns dançando

aosomdamúsicaque tocava
emumcaminhãoeoutrosati-
rando para o alto. A festa foi
seguida pelo anúncio do co-
mandodasoperaçõesno Ira-
que de que “30 terroristas”
foram mortos quando tenta-
vam escapar pelo rio Tigre.
Mas o clima estava menos

festivo entre um milhão de
habitantesdeMossul, que se
deslocaram por meses de
combates, muitos dos quais
vivendo em acampamentos
fora da cidade, com pouca
proteção do calor do verão.
“Se não houver reconstru-

ções, e as pessoas não volta-
rem para suas casas e recu-
peraremseuspertences,qual
o significadoda libertação?”,
declarouovendedorMoham-
medHaji Ahmed, 43, à agên-
cia de notícias Reuters.
Por causa dos bombardei-

osaéreos, grandepartedaci-
dade foi reduzida a escom-
bros, o que agravou a crise
humanitária no país.
Háquase trêsanos, líderes

dogrupoextremistadeclara-
ram, de Mossul, um “califa-
do” juntando partes do Ira-
que e da Síria. Mas, além so-
frer sucessivas derrotas no
Iraque,oEIé tambémalvode
ofensivaemRaqqa, suaauto-
proclamada capital na Síria.
Aperdaprogressivade ter-

ritórios enfraqueceamilícia,
reduzindo a capacidade de
obter recursos financeiros e
de recrutar combatentes.

Ofensiva vai continuar,
já que terroristas ainda
ocupamáreas urbanas
e desérticas no país e
regiões navizinha Síria

Premiê vai à cidade, 2ª do país, anunciar vitória sobremilícia extremista que a tomara 3 anos atrás

Após9mesesde combate, Iraque
anunciaque retomouMossul doEI

RECONQUISTA
Iraque proclama vitória
contra EI emMossul

Califado
I,9=;HG7 Líder do Estado
Islâmico, Abu Bakr
al-Baghdadi, proclama o
califado namesquita de
Al-Nuri, emMossul

D9C$io da of#9/i*a
G2=o,-=;HG4 Forças
iraquianas lançam, com
apoio de coalizão
liderada pelos EUA,
operação para
reconquistar a segunda
maior cidade do
país, então maior reduto
do EI no Iraque

F9-1ada 9a $idad#
?o*=;HG4 Exército
iraquiano anuncia a
entrada emMossul pelo
leste. O líder do EI, Abu
Bakr al-Baghdadi, quebra
um ano de silêncio para
pedir, em uma gravação
de áudio, que suas tropas
lutem até omartírio

>o9# l#/-# d# @o//,l
8li<#1ada6
Ba9=;HG2 Retomada do
túmulo de Jonas, impor-
tante santuário destruído
pelo EI em "%$!# no dia
"!, forças iraquianas
anunciam “a completa
liberação” da zona leste
de Mossul

Cidad# 09-i"a
7=:ai=;HG2 As forças
iraquianas abrem uma
nova frente no noroeste
de Mossul. A operação
visa completar o cerco a
Cidade Antiga, onde
dezenas demilhares de
civis estão encurralados
pelos extremistas

@#/3,i-a 0l ?,1i
;G=I,9=;HG2 Ao destruí-
rem a emblemática
mesquita Al Nuri, no
centro de Mossul, os
extremistas sinalizaram
que já davam a batalha
como perdida. O EI culpa
bombardeio dos EUA
pela derrubada

!l-i:o/ $o:<a-#/
;.=I,9=;HG2 Forças
iraquianas retomam
parte da área damesqui-
ta destruída de Al-Nuri

I,l=;HG2Os jihadistas
multiplicam os ataques
suicidas, especialmente
commulheres e adoles-
centes, para parar as
forças iraquianas

.=I,l=;HG2 Premiê
anuncia retomada da
cidade
Fonte: GraphicNews, ISW
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Soldados iraquianos festejam a retomada deMossul, que ficou por 3 anos sob poder do EI
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OrelatóriO “Dançando comle-
ões e Dragões”, publicado recente-
mente pela consultoria McKinsey,
derruba dois grandes mitos sobre
o investimento da China na África:
a centralidade do estado chinês e
a pouca integração de seus investi-
mentos com a economia local.
Sucede que, dentre as aproxima-

damente 10mil empresas chinesas
espalhadas pelo continente, 90%
sãoprivadas, alémdoque90%dos
seus empregados são africanos.
Difícil imaginar que, até poucos

anos atrás, as presenças chinesa e
brasileira naÁfrica eramdispostas
lado a lado. No começo do século
21, a estratégia das duas potênci-
as emergentes parecia semelhante
tantonos seusobjetivos quantonos
seusmeios:ambasbuscavamaces-
so privilegiadoao competitivomer-
cado de recursos naturais africano
e,para isso, liberavamempréstimos

através dos seus bancos públicos
para financiar projetos conduzidos
por empreiteiras nacionais.
a partir de 2014, a queda contí-

nua do preço das commodities co-
locou em xeque essa iniciativa. O
governoDilmarousseff aproveitou
para descontinuar o financiamen-
todeprogramasbrasileirosnaÁfri-
ca, cujo valor estratégico parecia
dar mostras de desconhecer. O seu
sucessor, Michel temer, redu-
ziu o projeto de inserção do Bra-
sil na África, considerada como
última fronteira do capitalismo,
a uma querela provinciana sobre
orçamento de embaixadas.

a China, no compasso contrá-
rio, dobrou a aposta, e fez da Áfri-
ca umpilar da sua transição de po-
tência exportadora para potência
de consumo. Confrontado ao au-
mento de salários locais, parte do
empresariado chinês se estabele-
ceu em países africanos, onde tem
conseguido em poucos anos o que
os europeus tentaram sem suces-
so durante um século: acelerar a

industrialização do continente. a
etiópia, por exemplo, criou do ze-
ro uma industria têxtil com o apoio
de investidores chineses. Virou
moda dizer que o próximo Made
in China será oMade in ethiopia.
Parece que a imagem do Brasil

e da China na África foi pratica-
mente invertida nos últimos anos.
Outrora vista como uma ativida-
de neocolonial, o investimento chi-
nês se tornou sinônimo de empre-
endedorismo africano. enquan-
to isso, o Brasil, até então aprecia-
do pelo seu discurso de grande pa-
ís multicultural formado por afro-
descendentes, tevea sua reputação

manchada pela deserção dos seus
governantes e empresários.
Obviamente, a China também

enfrenta problemas naÁfrica. Dois
anosatrás,asautoridadeschinesas
prenderam Sam Pa, um dos prin-
cipais intermediários de negóci-
os africanos, por seu envolvimen-
to em inúmeros escândalos de cor-
rupção. No momento, a China tem
de lidar com a incapacidade crôni-
ca dos países africanos de cumprir
as suas obrigações financeiras.
Contudo esses reveses não fize-

ramaChinaabandonar os seus ob-
jetivos de longo prazo. No Brasil,
por outro lado, cada notícia nega-
tiva vinda da África é apresenta-
da comomais uma prova de que os
brasileiros nunca deveriam ter saí-
do de casa. Bem longe de qualquer
complexo de vira-lata, os chineses
mostram que o caminho é investir
mais, e nãomenos, na África.

ChinanaÁfrica, Brasil fora dela
M a t h i a s a l e n c a s t r o

Enquanto asiáticos dobram
aposta, Brasil reduz projeto
de inserção a querela sobre
orçamento de embaixadas

Daniela Kresch/Folhapress

Máquinas começam a limpar terreno onde será construída a colônia de Amichai, na Cisjordânia; obra é polêmica por ampliar ocupação israelense em área reivindicada por palestinos

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA,
EMAMICHAI (CISJORDÂNIA)

Se Amichai será o pri-
meiro assentamento em
25 anos, as 130 colônias
que já existiamnaCisjor-
dânia em 1992 continua-
ram a crescer, nesse pe-
ríodo, e o número de co-
lonos triplicou —de 120
mil para 383mil.
Onúmeronãoincluios

cerca de 20 mil colonos
quevivemem100peque-
nos “outposts”, assenta-
mentos ilegaisatémesmo
para os israelenses.
Acomunidadeinterna-

cional, no entanto, con-
sidera ilegais todas as
ocupações judaicas na
Cisjordânia.
Os palestinos alegam

que esses enclaves de Is-
raelsãohojeosprincipais
obstáculosparaasolução
de “dois Estados para
dois povos”.
“A mensagem que es-

tá sendo transmitida pe-
lo governo de Israel com
esse assentamento é que
buscaaumentar seucon-
trole sobre a Cisjordânia
e que não tem intenção
de esvaziar os territórios
ealcançarumacordopo-
lítico comospalestinos”,
reagiu, em nota, a ONG
israelense Paz Agora.
Para Hanan Ashrawi,

membro do conselho da
OLP (Organização para
LibertaçãodaPalestina),
“Israel está fazendo tro-
ça da comunidade inter-
nacional” ao ir adiante
com a obra. (dk)

Israel faz troça
aomanter obra,
diz palestino

DAnielA KresCh
COLABORAÇÃOPARA A Folha,
EM AMICHAI (CISJORDÂNIA)

Entre videiras e oliveiras,
colinas amareladas e esver-
deadas, umnovo vilarejo co-
meçou a ser construído. Não
será, no entanto, uma cida-
dezinha qualquer.
Trata-se da primeira colô-

nia construída pelo governo
israelense em25anosnaCis-
jordânia—território reivindi-
cado pelos palestinos para
formar, com a faixa de Gaza
e JerusalémOriental, um Es-
tado independente.
A construção de novas co-

lônias havia sido suspensa
em 1992 pelo premiê Yitzhak
Rabin (1922-1995) pouco an-
tesdaassinaturadosAcordos
deOslo (1993).A ideiaeranão
estabelecernovosvilarejosna
Cisjordânia —a qual Israel
controlahá50anos—atéque
um eventual acordo de paz
entre israelensesepalestinos
fosse assinado, determinan-
do as fronteiras finais entre
os dois lados.
Mas o governo do atual

premiê, Binyamin Netanya-
hu, decidiu rever essa orien-
tação. As primeiras retroes-
cavadeiras para as obras de
infraestrutura da colônia de
Amichai foramacionadasno
dia 20 de junho. O custo esti-
madoéde127milhõesdeshe-
kels (R$ 118milhões).
O futuro vilarejo, próximo

ao já tradicionalassentamen-
todeShiló, contará, segundo
o planejamento, com 102 ca-
sas (750moradores). Lá, vão
morar todas as 42 famílias

(300pessoas) retiradasdaco-
lônia de Amona, que ficava
há poucos quilômetros dali.
Amona foi esvaziada e des-
truída pelos próprios israe-
lenses em1°de fevereiro, de-
poisdeumlongoprocesso ju-
dicial pelo qual agricultores
palestinos conseguirem pro-
var, na Suprema Corte de Is-
rael, que eram legítimos do-
nos das terras.
Mas os líderes da colônia

não acreditam, até hoje, que
osdocumentosapresentados
sejamlegítimos.Comoemre-
tiradasanteriores (dafaixade
Gaza, em2005, e de algumas
casas da própria Amona, em
2006),houveconfrontoentre
os moradores e as forças de
Israel. Osmoradores só acei-
taramsairdepoisdapromes-
sa deNetanyahudeque seri-

amassentados emoutrapar-
te da Cisjordânia.
Apromessa levou às obras

para a criação de Amichai
—“Meupovovive”,emhebrai-
co.Onometambéméumaho-
menagem ao assentamento
demolido (as duas primeiras
letras de “Amona” unidas à
palavra “chai”, vive).
OgovernodeNetanyahué

composto apenas por parti-
dos de direita e extrema-di-
reita, que seopõemàcriação
de um Estado palestino. Se
algumdelesdeixaracoalizão
lideradapeloLikud,opremiê
pode perder o cargo, o que
tenta evitar satisfazendo as
demandas de seus aliados.
Mas as obras podemparar

a qualquer momento. Em 22
de junho,aprimeiraaçãope-
dindoo fimdaconstrução foi

enviadaàJustiçapelaONGis-
raelense “Yesh Din” (“Há
Responsabilidade”),deextre-
ma-esquerda, que se opõe
aos assentamentos.
“Entramoscomaaçãopor-

quehá ilhasdepropriedades
privadaspalestinasdentroda
área destinada a Amichai. E
a delimitação do perímetro
está sendo feita de formana-
da transparente”, diz Gilad
Grossman, da “Yesh Din”.
O advogado Avichai Boa-

ron,que representaos retira-
dosdeAmona,negaaacusa-
ção e afirma que Amichai fi-
caemterrasdogoverno (des-
tinadasaopúblico): “Espera-
mos que o premiê não deixe
quenenhumelemento como
esquerdistas, ONGs de es-
querdaougentedaUniãoEu-
ropeia pare com as obras”.

SegundoBoaron,os retira-
dos receberãouma indeniza-
ção ínfima diante do que va-
liam suas casas. Alguns ain-
da pagam financiamento a
bancos. Hoje, os ex-morado-
resvivemempequenosquar-
tosdeuminternatodoassen-
tamento de Ofra.
“Crio meus sete filhos em

apenas dois quartos de pou-
cos metros quadrados. Uma
famílianãopodeviverassim.
Somos refugiados”, diz Elad
Ziv, 45, um dos retirados.
ParaElad,nãoháoutraop-

ção a não ser esperar a cons-
trução de Amichai.
“Aqui é a terra da tribohe-

braica de Benjamin. Nossos
antepassados viveram aqui
há 3.500 anos. O rei Davi es-
teve nesta montanha. Esta é
nossa terra”, afirma.

Vilarejo deAmichai
é promessa do premiê
de realocar colonos
que foramexpulsos
de outro local próximo

Netanyahu desfaz política de congelamento e inicia obras de 1º assentamento em 25 anos; ONG vai à Justiça

Nova colônianaCisjordâniadivide israelenses
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ISRAEL

CISJORDÂNIA

Belém

Hebron

Nablus

Jerusalém
ocidental Jerusalém

oriental

Mar
Morto

Mar
Mediterrâneo

Amichai

Amona

Ramallah

COLÔNIAS JUDAICAS
Israelenses ocupam áreas palestinas
na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental

Colônias

Área sob controle israelense

Área sob controle palestino

Fronteira de Israel até 1967

Muro de separação

Jerusalém (oriental e ocidental)

SÍRIA

LÍBANO

JORDÂNIA

EGITO

ISRAEL

GAZA

Jerusalém

COLÔNIA
DE AMICHAI

ÁREA: cerca de 1 km2

(equivalente a 140
campos de futebol)

LOCALIZAÇÃO: Vale do
Siló (entre Ramallah
e Nablus)

102 casas
a serem construídas:
(42 para ex-colonos
de Amona)

Cerca de
750 pessoas
(incluindo 300
ex-colonos de
Amona) é a
população prevista

1 ano
é o tempo previsto
para conclusão das
primeiras casas

JORDÂNIA

Fonte: Conselho Yesha (representa colonos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental) e assessoria dos ex-moradores de Amona
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DA ENVIADA A SANTIAGO

DadosdaOCDEedoPro-
grama das Nações Unidas
para o Desenvolvimento
Econômico (Pnud) reve-
lam que o Chile falha não
sónadistribuiçãodarique-
zamas tambémaonãodar
acesso igualitárioàeduca-
ção de qualidade e a em-
pregoscomcontratoe car-
teira assinada aos jovens.
Para a Organização pa-

raaCooperaçãoeoDesen-
volvimento Econômico,
que comparou os índices
Gini (que mede a brecha
entre a renda dos lares
mais ricos e dos mais po-
bres), o Chile se mantém
comoopaísmais desigual
dos que integram o bloco.
“A redistribuiçãoda renda
não mudou nos últimos
dez anos, mesmo com a
maiorparticipaçãonomer-
cado de trabalho das mu-
lheres e outrasminorias”,
diz à Folha o pesquisador
Horacio Levy, da OCDE.
O Pnud acaba de lançar

o documento “Desigua-
les”, sobre o Chile, que,
mostraqueadesigualdade
de renda e oportunidades
é visível “nos tonsdepele,
nos sobrenomes, na geo-
grafiadasgrandescidades
e da periferia, nas amplas
casascomvistaparaomar
enosparquesconservados
perto de ruas que se inun-
dam e ônibus lotados”.
Adesigualdadepreocu-

pa o Pnud porque o Chile
é o primeiro da região em
Índice de Desenvolvimen-
to Humano (IDH). Porém,
quando se inclui a desi-
gualdadenocálculodo ín-
dice,opaíscai 12posições.
O informe diz que os

mais atingidos pela desi-
gualdadesãoasmulheres,
a população rural e a do
sul do país (onde o trans-
porte émais caro), indíge-
nas e outras minorias.
Essa situação faz com

que as aposentadorias se-
jam tema central na cam-
panha presidencial.
“O Chile praticamente

privatizouaposentadorias
nos anos sob Augusto Pi-
nochet (1973-90),comoEs-
tadoinvestindopoucoedi-
zendo que o sistema seria
altamente rentáveldepen-
dendo da colaboração de
cada um”, diz Levy. “Hoje
a população vê que a apo-
sentadoria que recebe é
muito baixa.” (SC)

Desequilíbrios
fariam IDHde
país despencar

SYLVIA COLOMBO
ENVIADA ESPECIAL A SANTIAGO

“De que me adianta dize-
rem que o Chile não vai virar
aVenezuela?Éretóricadepo-
lítico que vem, fala antes da
eleiçãoenãovoltamais.Meu
salário não chega ao fim do
mês e não vou ter uma boa
aposentadoria”, diz à Folha
ocomercianteYaroSánchez,
62, da comuna de Puente Al-
to, na periferia de Santiago.
Odiagnósticodovendedor,

enquanto embrulhava cafés
da manhã para quem partia
para o trabalho no centro de
Santiago, resume a situação
do país no período pré-elei-
toral —o Chile escolhe novo
presidente em novembro.
“Tenhodois filhosparaen-

trarnauniversidade,masnão
posso pagar seus estudos,
justo eu que dei aulas a vida
toda”, diz aprofessorade es-
colaprimáriaMercedesAcos-
ta, 58, aodeixar centrodevo-
tação na primária no dia 2.
A nove meses de terminar

o mandato, a presidente de
centro-esquerdaMichelleBa-
chelet, 65, tevemomentosde
baixa avaliação, chegando
aos 18% no auge dos escân-
dalosdecorrupçãoenvolven-
do membros de sua família.
Hoje seu índice é de 31%.
Os dados macroeconômi-

cos não são ruins: o PIBdeve
crescer menos de 2%, média
regional nesse momento de
desaceleraçãomundial;ode-
semprego flutuaemtornode
6% e a inflação anual chile-
naestáestável em2,6%,uma
dasmais baixas da região.
Por outro lado, asderrotas

também se fazem visíveis.
Bachelet não cumpriu o

prometido nas reformas tra-
balhista e previdenciária, na
educaçãoenareduçãodade-
sigualdade—oChileéumdos
campeões na região.
Na campanha, ela prome-

teucorrigir essespontos com
uma Assembleia Constituin-
tepara renovar aatualCarta,
da época da ditadura de Au-
gusto Pinochet (1973-90).

Candidato de direita é
favorito emnovembro;
popularidade de
Bachelet, que não pode
se reeleger, é de 31%

Discurso populista de campanha ganha ressonância nas camadasmais pobres da população

DesigualdadepersistenoChile,
e eleitor se frustra comaesquerda

Nanova legislação,Bache-
let queria incluir leis de pro-
teção à mulher e liberar o
aborto, hoje totalmente pro-
ibido no país, em casos de
má-formação do feto, risco à
saúde damãe e estupro.
Mas houve resistência no

parlamento, eBachelet apro-
vou reformas só em leis exis-
tentes. “A sensação de pro-
messasnãocumpridasajuda
aexplicarvoto tãoexpressivo
na oposição”, diz o politólo-
go Fernando García Naddaf.
Nodia2,maisde1,3milhão

de pessoas votou em candi-
datosdaaliançaoposicionis-
ta de direita Chile Vamos.
No eleitorado de quase 14

milhões, 1,3milhãopodenão
sermuito.Mas foi significati-
voatéparaospré-candidatos
da coalizão, quepreviamob-
ter 800mil votos. NoChile, o
voto não é obrigatório.

Apresençade eleitores na
votação dispostos a dar im-
pulso à oposição marcou o
êxito de discurso populista
de direita nas campanhas.
Tanto o ex-presidente Se-

bastiánPiñera, vencedor, co-
mo o segundo colocado da
aliança, Manuel José Ossan-
dón, falaram de sua preocu-
pação com a classe média,
com a recuperação dos em-
pregos edo crescimento “co-
mo era antes” (referindo-se
ao “boom” do cobre, produ-
tobásicochilenomaisexpor-
tável) edocombateaonarco-
tráfico e à “delinquência”.
Isso énovidadeparaPiñe-

ra, que antes enfatizava o li-
vre comércio. Já Ossandón
voltou-se para dificuldades
dos trabalhadores e venceu
Piñera nas regiões mais ca-
rentes de Santiago.
Agora, Piñera quer o elei-

torado de Ossandón, tanto
queseaproprioudesuasban-
deiras. Nos bastidores, am-
bos negociam acordo.
A eleição de 19 de novem-

bro temnomes definidos. Pi-
ñera lidera,com25%naspes-
quisa. O centro-esquerdista
Alejandro Guillier, que não
disputou primária e será o
candidato do governo, tem
21%. E a esquerdista Beatriz
Sánchez(FrenteAmpla),15%.

“ A sensação
depromessas
não cumpridas
ajuda a explicar
voto tão expressivo
na oposição
FERNANDOGARCÍA NADDAF
cientista político

Fotos Tamara Merino/Folhapress

O casal Chelo e Jesika vive nas ruas da região central de Santiago, perto da Universidade Católica, hámais de 20 anos

‘Turca’, 57, vive desde os 41 nas ruas de Santiago; ela
passou os últimos dois anos em um barraco de cartolina

CHILE DESIGUAL Cresce desnível entre mais ricos e mais pobres

2010 2016 2017*

4,3%

2,4%
1,8%

Fonte: Banco Mundial *Projeção Fonte: Pnud Fonte: OCDE

PIB DESIGUALDADE DE RENDA ÍNDICE GINI DESIGUALDADE NA EDUCAÇÃO

33% do que a
economia gera ficam com
1% da populaçãomais rica

Num segundo recorte, o
0,1%mais rico fica com
19,5% das riquezas

0,465
(2013)

> Segundo as
Nações Unidas,
quando o
coeficiente Gini
é superior a 0,40,
o país tem grande
diferença entre
ricos e pobres

Explicação:
Consideram-se “pobres,
aqueles cujos lares têm
renda diária per capita de
menos de US$ 4, vulnerá-
veis, que vivem em lares
com renda diária per
capita entre US$ 4 e
US$ 10, e de classe
média os que vivem em
lares cuja renda diária é
maior do que US$ 10

Pessoas com o terceiro
grau completo entre:

VulneráveisPobres Classe
média

9,8% 12%

31,9%

40% dos jovens
chilenos pobres
não estudam nem
trabalham

10% dos jovens
chilenos pobres
têm trabalho

28% dos jovens
chilenos de classe
média têm trabalho

TODA MÍDIA NELSON DE SÁ
nelson.sa@grupofolha.com.br
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“NewYork Times” e “Wall
Street Journal” informamque
os jornaisamericanosvãoso-
licitar ao Congresso o direito
denegociaremconjuntocom
as plataformas Google e Fa-
cebook. Ambos,mais o “Wa-
shingtonPost”eregionaisco-
moo“StarTribune”deMine-
ápolis, farão um pedido de
isenção temporária das nor-
mas antitruste, através da
NewsMediaAlliance,que re-
presenta os veículos.

JornaisdosEUA
seunemcontra
gigantesdigitais

“É umamedida extrema”,
sublinhou no “NYT” o colu-
nista JimRutenberg,ouvindo
dopresidentedaprópriaNYT
Company, Mark Thompson,
que “a temperatura está su-

bindo, empreocupaçãoeem
alguns casos raiva, quanto à
relação assimétrica com as
grandes plataformas”.
No “WSJ”, o presidente da

NMA, David Chavern, afir-

mouqueasduasplataformas
controlam agora “mais de
70% dos US$ 73 bilhões gas-
tos em publicidade digital”
nosEUA.Masos reguladores
federais do país “evitaram
tratardesuadominaçãocres-
cente”ao longodaúltimadé-
cada, liberando aquisições
como Doubleclick, AdMob e
Waze (Google) e Instagram e
WhatsApp (Facebook).
Rutenberg enfatizou o

apoiodeRupertMurdoch,do-
no do “WSJ” e da Fox News,
pelaproximidadecomamai-
oria republicana. Em nota,
defendeu o esforço para “fo-
calizaropúblicoeoCongres-
so no comportamento anti-
concorrencial do duopólio”.

Troca de guarda 1� O
“NYT” estreou novo corres-
pondente no Brasil, Ernesto
Londoño, comreportagemso-
breo fimda força-tarefadaPo-
lícia Federal em Curitiba. Ci-
ta críticas de que “visa clara-
mente enfraquecer as inves-
tigações” e pode beneficiar
“aqueles que estão no poder
agora”. Já o ex-corresponden-
te, Simon Romero, se despe-
diu com artigo para a revis-
ta “Piauí”. Diz que, ao che-
gar em 2011, “pairava no pa-
ís uma sensação de orgulho”,
mas que hoje ele está como a
estradaque ligaCuiabáaSan-
tarém, sem asfalto, com lama
e veículos girando “sobre seu
eixo”, sem sair do lugar.

Troca de guarda 2� Tam-
bém o correspondente do
“Guardian” se despediu do
Brasil, com longo texto no
“Observer”, a edição de do-
mingo do jornal britânico. Jo-
nathanWatts lembrouque, ao
chegar em 2012, vindo da Chi-
na, “o Brasil parecia estar fa-
zendo muitas coisas direito”,
como a redução da desigual-
dade e a queda no desmata-
mentodaAmazônia.Masago-
ra “é impossível não sentir pe-
nadopaís. OBrasil entrou em
marcha-réempraticamenteto-
das as frentes”. Seu substitu-
to, Dom Philips, também pu-
blicou reportagem no domin-
go, sobre a explosão de mor-
tes em conflitos de terra.
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46,8mi US$ 70,5 bi (68º) US$ 3.400 (185º)
População

Produto
Interno Bruto

Produto Interno
Bruto per capita*

10,8mi US$ 6,2 bi (149º) US$ 400 (230º)
*estimativa para 2016
Fontes: Banco Mundial e CIA

Na fronteiradosdesprovidos, quem
fogeda fomesedepara como terror

Noor Addow, 45, suas duas
esposasedez filhosandaram
durante 17 dias. Fugindo da
seca, da fome, do terrorismo
edaepidemiadecóleranaSo-
mália, levavamapenasa rou-
pa do corpo. As crianças, al-
gumasdescalças,outrascom
chinelos, tinham os pés co-
bertos debolhas ede feridas.
Todavezquepassavampor

umvilarejo,paravamnames-
quita emendigavamcomida.
Quando a água de suas vasi-
lhas acabava, enganavam a
sede chupando raízes que
achavamno caminho. Ànoi-
te, dormiam no mato, com
medodos leões edashienas.
No 14ºdia, Fatma, 19, a es-

posa mais nova de Noor, en-
trou em trabalho de parto.
Estava muito fraca. No vi-

larejo onde viviam na Somá-
lia, primeiro a represa secou,
depois a plantação de milho
morreue,por fim,foram-seas
cabras. Havia muitos meses
que ninguém comia direito.
Fatma deu à luz embaixo

de uma árvore. Eram gême-
os. Osman morreu no meio
da noite, nos braços do pai.
Khadija morreu de manhã,
no colo damãe. Não tiveram
tempo para chorar.
“Precisamoscontinuaran-

dando, senão vamos perder
mais filhos”, disse Noor.
Caminharammais três di-

as e chegaram a Dadaab, no
Quênia —o maior campo de
refugiados do mundo, onde
vivem 250 mil pessoas, na
maioria somalis.
Os Addow não sabiam,

mas não eram bem-vindos.
Um ano antes, o governo

do Quênia anunciara que fe-
charia Daadab. Segundo o
presidente, UhuruKenyatta,
ocampotinhase transforma-
do emumviveiro de terroris-
tasdoAlShabaab—umafac-
ção extremista islâmica liga-
da à Al Qaeda— e de lá havi-
am saído os extremistas que
mataram147pessoasno ata-
que à universidade de Garis-
sa, em 2 de abril de 2015.
O governo passou a fazer

repatriaçãovoluntáriadosre-
fugiados, apesar da seca, do
cólera e da milícia terrorista
ainda estar em boa parte do
território somali.Maisoume-
nos namesma época, o Quê-
nia deixou de dar status de
refugiados aos somalis que
cruzam a fronteira.
“Anteriormente, eles rece-

biamautomaticamenteosta-
tus de refugiados, todomun-
do sabia que não havia paz
naSomália e que eles não vi-
nhampara cáa turismo”,diz
JeanBoscoRushatsi, chefede
operaçõesdoAltoComissari-
ado das Nações Unidas para
Refugiados (Acnur)nos cam-
pos de Dadaab. “Depois da
decisãodogovernode fechar
oscampos,ninguémmais re-
cebeu esse status.”

Sem isso, os somalis não
têmmais perspectiva de, um
dia, serem reassentados em
um país rico como Canadá,
AustráliaouEstadosUnidos.
E o pior: por não serem

considerados refugiados, os
somalisquechegaramemDa-
adab nos últimos dois anos
não recebem o pacote de as-
sentamento, que inclui um
terrenoemateriaisparacons-
truírem suas barracas.
Nem ganham o “ration

card”,ovale-raçãoquedádi-
reitoaumaporçãoquinzenal
decereais, farinha,óleo,açú-
car, sal e uma quantia para
compra de vegetais e frutas.
Semaraçãoquinzenal,afa-

míliadeNoortemsobrevivido
à base de folhas fervidas des-
dequechegou,hápoucomais
deummês.Todososdias,a fi-
lha mais velha recolhe as fo-
lhasnomatoefervecomágua
numa panela até que virem
umapapa verde viscosa.
“Ésalgadinho,ogostonão

é ruim”, diz Abay, a filha de
20 anos.
QuandochegouaDadaab,

Noor achou ter tirado a sorte
grande.Eleencontrouumter-
reno com duas tendas cujos
ocupantes acabavam de ser

repatriados para a Somália.
A família de dez se dividiu

nasmanyattas improvisadas,
cujasparedeseramfeitascom
galhossecosdeacácia,amar-
rados uns nos outros com ti-
ras de saco de lixo, cobertas
por lonadoadapororganiza-
çõeshumanitáriasepapelão.
O mobiliário se restringia

à esteirano chão.Dentrodas
tendas, morava um enxame
inimaginável de moscas. No
canto, ficava uma latrina
construída por uma ONG.
Ao redor do terreno, uma

cerca feita com galhos secos
de acácia, cheios de espi-
nhos, e uma infinidade de
roupasvelhase traposenros-
cados. As roupas velhas fun-
cionam como espantalhos
paraprotegerascasasdashi-
enas. Sorrateiros, os animais
rondamduranteanoiteema-
tam os bodes. Às vezes, ma-
tam os bebês.
Noor ficou feliz com amo-

radiaherdada,mas logodes-
cobriu que não teria direito
ao vale-ração. Por um mês,
a família viveu de alimentos
doados por vizinhos e folhas
fervidas. A maioria dos so-
malis é muçulmana e segue
à risca os ensinamentos de

Cerca erguida entre dois dos países mais pobres domundo para tentar frear
o terrorismo barra famílias assombradas por seca, doenças e um Estado falido

PATRÍCIA CAMPOSMELLO E LALO DE ALMEIDA
EnvIAdos EspECIAIs AMAndErA E dAdAAB, QuênIA

[1] Família somali posa para foto próximo à sua
tenda emDadaab [2] Tenda onde vivem os Addow
[3] Barwago e a filha Salado, 2 [4] Soldado do Quênia
observa área que faz fronteira com a Somália; cerca separa
os países [5] Crianças se refrescamno vilarejo BP1,
que fica próximo aMandera [6] [7] [8] Imagens aéreas
do campo de refugiados Dadaab, omaior domundo
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Maomé de ajuda aos pobres.
Até que ele recebeuumto-

ken —um jeito que o Acnur
achou de dar ao menos um
pouco de comida às famílias
maisnecessitadasquenão ti-
nhamostatusde refugiados.
Noor sepreparava, anima-

do, para acordar às 4h e es-
perarna filaquilométricapa-
ra os armazénsmantidos pe-
lo ProgramaMundial de Ali-
mentação. Sairia de lá com
umpouco de feijão emilho.
Apesarde tudo isso,Dada-

ab ainda é melhor que a So-
mália para os Addow.
“Aquiaomenostemágua”,

dizia Habiba, a filha de 13
anos, empurrando um carri-
nhodemãocomalgumasva-
silhas.Eles tambémtêmaces-
so a assistência médica. Sa-
lado, a filha dedois anos, es-
tá com malária e acabara de
voltar do hospital. Amenina
franzina tem braços finos e
barrigaprotuberante,marcas
da desnutrição crônica.
No Quênia, os refugiados

não têmautorizaçãopara tra-
balhar, nem para sair dos
campos. Vivem de bicos.
“Minha mulher passou o

dia lavando roupa para fora
e ganhou um saco de arroz.
Não façonada senãoesperar
pelo food token”, diz Noor.
Ele diz que gostaria muito

de ir para a “América”, onde
há muitos somalis. Informa-
do de que o atual presidente
americano, Donald Trump,
tem dificultado a entrada de
refugiados, franze a testa.

“Não sabia disso não.”
Noor tampouco sabia que

o governo queniano está fe-
chando os campos de refugi-
ados. “A gente acabou de
chegar. Se nos mandarem
voltarparaaSomália,nãosei
o que faremos. Somos pasto-
res e agricultores, não pode-
mosvoltarparaomatoseco.”
Desde 2014, oQuênia fez a

repatriação voluntária de 75
mil somalis que estavam em
Dadaab.Dois dos cinco cam-
pos do complexo fecharam.
Segundo a ONU, 6,2 mi-

lhões de pessoas na Somália
precisamdeajudahumanitá-
ria atualmente. Isso corres-
ponde a metade da popula-
ção. Na última grande fome,
em 2011, morreram 260 mil
pessoas de inanição. Muitas
estão em perigo novamente.
“Elesvãofecharoscampos

e mandar as pessoas de vol-
ta para um país onde não
existe nem atendimentomé-
dico nem escola, e há uma
epidemia de cólera”, diz Li-
esbeth Aelbrecht, chefe da
missão dos Médicos sem
Fronteiras no Quênia.

Avida dos refugiados
vai ficar pior ainda.
O governo queniano está

construindo uma cerca de
700kmnafronteiracomaSo-
mália para restringir a entra-
da dos somalis. O objetivo é
frear atentados terroristasda

milícia islâmica Al Shabaab.
A funcionáriapúblicaque-

niana Saadia Kullow, 29, fes-
tejaaconstruçãodacerca.Ela
moraemMandera, cidadede
150milhabitantesque ficana
tríplice fronteira entre Quê-
nia, Etiópia e Somália.
Mandera vive sob estado

de sítio há meses por causa
dos ataques do Al Shabaab.
Vigora um toque de recolher
das 19hàs06h—quemsaina
rua nesse horário é preso.
Estrangeiros sãoproibidos

de entrar na cidade por cau-
sa da falta de segurança.
Representantes do gover-

no e visitantes só andam
acompanhados de carros
com seguranças armados
commetralhadoras.Oúltimo
atentado foi no fim de maio.
Uma bomba contra o com-
boio de carros onde estava o
governador do condado ma-
tou cinco seguranças.
Saadia, quemoraemMan-

deradesdequenasceu, já tes-
temunhou cinco atentados.
No último, jogaram bombas
a poucos metros da casa de-
la.Atéhoje, todavezquepas-
saumcaminhãonaruaouhá
algumbarulhomaisalto, seu
filho de dois anos e meio
acorda gritando: “Mamãe,
mamãe, bomba!”.
“Sempre tem tensão, nun-

ca sabemos quando eles vão
atacar.Mas eles vão. Por isso
vai ser ótimo essemuro.”
Hoje, a fronteira é porosa,

e os traficantes de armas,
contrabandistas de açúcar e

extremistas se aproveitam.
Centenas de pessoas cru-

zam da Somália para o Quê-
nia todos os dias para traba-
lhar, ver parentes, buscar
pastos mais verdes para os
animais. Se dão azar de en-
contrar um policial no cami-
nho, os somalis sabem que
basta pagar propina de uns
50xelinsquenianos (cercade
R$ 1,65) para passar.
As obras da cerca começa-

ram em 2014, mas, por ora
apenas5,3kmforamconstru-
ídos. Mesmo isso atrapalha.
No povoado de BP1 (de

Border Point 1, por ser o pri-
meiropontodestaqueéuma
das mais voláteis fronteiras
domundo),ospastoresdeca-
brasnãopodemmaisatraves-
sar facilmente para a Somá-
lia em busca de pastos ver-
des, cada vezmais raros.
Amaioria das crianças so-

malis estudanoQuênia, por-
que não há muitas escolas
funcionandonaSomália.An-
tes, bastava cruzar a frontei-
ra. Agora, elas precisam an-
dar 12quilômetrosna idae 12
navoltaparacontornaracer-
ca e chegar à escola.
“Esta fronteira é artificial,

nossacomunidadeéumasó:
mesma língua,mesmopovo,
mesma religião”, diz o che-
fedaaldeiaBP1,Mohammad
Salat. No norte do Quênia,
a população é etnicamen-
te somali e é muçulmana,
ao contrário da maioria dos
quenianos, que é cristã. Até
1925, essa área era parte da

700 km
5,3 km

Fronteira
Muro

folha .com/mundo demuros
A S B A R R E I R A S Q U E N O S D I V I D EM

conTInua
24.jul
Omuro insuspeito
que esconde o óbvio
sob nossos narizes

região somali de Jubaland.
Segundo Fredrick Shisia,

comissário do condado de
Mandera, opropósitoda cer-
canãoédividirsomaliseque-
nianos, é evitar a entrada de
terroristas.OAlShabaabcos-
tuma atacar cristãos e funci-
onáriosdogoverno,soldados
ou policiais quenianos.
TropasdoQuêniaestãona

Somália desde 2011 comba-
tendo o Al Shabaab.
Shisia admite que a cerca

dificultará a entrada dos re-
fugiados somalis. “Mas a So-
mália está bemmais estável,
estamos incentivando os so-
malis a voltarem para casa,
pois ninguém reconstruirá o
país se eles não voltarem.”
E, de qualquer forma, “es-

se número enormede refugi-
ados é um fardo para nossa
economia”,diz o comissário.
“Se para a Europa é difícil,
imagine para a gente?”
DiferentementedaEuropa

e dos Estados Unidos, onde
os governos também ergue-
ram muros para estancar o
fluxoderefugiados,oQuênia
não é um país rico.
A Somália tem a menor

renda per capita do mundo:
US$ 400, ou cerca de R$
1.300, por ano.
NoQuênia, a renda émais

de oito vezes a dos somalis.
Ainda assim, o país fica em
185º de 230 países. Seus US$
3.400 anuais por pessoa cor-
respondem a 25% da renda
anual per capita brasileira.
No condado de Mandera,

a taxa de analfabetismo é de
75%.Nãoexisteestradaasfal-
tada.Maisdemetadedas cri-
anças está desnutrida. Há
apenasummédicoparacada
114mil habitantes.
“Emvezdecriticaro fecha-

mento dos campos e a cons-
truçãodacerca, a comunida-
de internacional deveria en-
tender que Dadaab se trans-
formounumcovilde terroris-
tas”, diz Harun Kamal, vice-
comissário do condado de
Garissa, onde fica Dadaab.
“Os países ricos deveriam

se oferecer para receber 5 ou
10mil refugiados somalis.”

Dadaab

Mogadício

Mombaça

SOMÁLIA

ETIÓPIA

QUÊNIA

Mandera
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A tabela ajuda o Corinthi-
ans, porque o Flamengo jo-
gará contraGrêmioePalmei-
ras nas próximas três roda-
das.Mesmoassim,abase ru-
bro-negra parece a única ca-
paz de brigar contra o Corin-
thians pelo título. O clássico
com o Flamengo acontecerá
no dia 30 de julho.

O FLAMENGO
Cuca deu certo em médio

prazo em muitos clubes. O
Palmeirasdoanopassado foi
exceção. No Botafogo e no
Atlético-MG, o resultado foi
no ano seguinte. Se oprojeto
do Palmeiras for este, tudo
bem. A questão é que se jul-
gou até agora que o projeto
era o dinheiro. E não é.

O AJUSTE

AreclAmAçãodecucacommay-
ke no lance do primeiro gol do cru-
zeiro não foi por ter largado amar-
cação de ThiagoNeves. o autor do
gol nãoera responsabilidadedo la-
teral direito.
era porque com cuca, o homem

segue o homem. e mayke deveria
acompanhar Alisson, o ponta es-
querda contra o lateral direito.
Alisson deu o passe. Só aconte-

ceu porque mayke largou seu ho-
mem e acompanhou o lateral es-
querdoDiogoBarbosa, que fezaul-
trapassagememdireção à linha de
fundo.logodepoisdoerro,cuca fez
o sinal com o indicador da mão di-
reita contraodamãoesquerda, co-
mo quem afirmava que o lateral ti-
nha de perseguir individualmente.
castigado por este e por outros

lances, mayke foi substituído no
intervalo.

em outros sistemas, com edu-
ardo Baptista, por exemplo, o la-
teral inverteria amarcação quan-
do Diogo Barbosa fizesse a ultra-
passagem. Só que, com cuca, a
marcação é pessoal. mayke não
entendeu.
cuca não culpou Fernando

Prass. e, na alteração do interva-
lo, o culpado foi mayke.
Do sistemadefensivo, nemmay-

ke, nem luan e nem Bruno Henri-
que faziam parte do time campe-
ão brasileiro. o grande pecado
do Palmeiras de 2017 foi deixar
cuca ir embora emdezembro, por-
que uma parte da diretoria julga-
vaquea conquista nãohaviaacon-
tecido por causa do técnico, mas
apesar dele.

o título do ano passado foi por
causa de cuca. o Palmeiras ainda
não tem um projeto. A ideia de um
time vencedor pelos próximos dez
anos passa pelo dinheiro da crefi-
sa e pela capacidade de contratar
de Alexandre mattos.
contratar quem?Porquê?As res-

postas doPalmeiras neste anopas-
saram apenas pela repercussão.
e por que não anda agora, com

cuca? Porque metade da equipe
não teve uma semana de treinos
para se adaptar ao seu jeito de jo-

gar, com perseguição individual.
cuca teve trabalhos emque seu es-
tilo só apareceu depois de longos
períodos, como no Botafogo, que
assumiu em 2006 e só foi brilhan-
te em 2007.
Até a falência da loteria espor-

tiva, comabrilhantematéria do re-
pórter Sérgio martins, da revista
“Placar”, em 1982, treze pontos
eram símbolo de sorte. o Dudu da
loteca acertou os treze resultados
e ficou milionário. o boiadeiro mi-
ron, deGoiânia, também.oprimei-
ro foi à falência, o segundo seguiu
rico pelo resto da vida.
Ter 13 pontos de distância para

o líder do Brasileiro é símbolo de
fracasso, na história dos pontos
corridos. Quem deixou a distância

para o líder chegar a este patamar,
jamais conseguiu a recuperação. o
índicemais baixo foi do Flamengo,
2009, doze pontos atrás doprimei-
ro colocado na 23ª rodada.
A três dias do clássico, o corin-

thians abriu treze pontos para o
Palmeiras. Se a história valer, é o
equivalente a dizer que o Palmei-
ras não será bicampeão brasilei-
ro. A chance de mudar isso é o
clássico de quarta-feira (12). Ven-
cer e diminuir a distância para dez
pontos, na 13ª rodada. Se o Fla-
mengo de 2009 reagiu doze pon-
tos atrás, a partir da 23ª rodada,
é possível mudar a história.
o corinthians tem a ideia, o jei-

to de jogar. carille jamais chama-
rá a atenção de seu lateral por não
ter feito perseguição individual. o
lateral sabe que no corinthians a
marcação é sempre por zona.

Treze pontos
Ter 13 pontos de distância
para o líder do Brasileiro
é símbolo de fracasso, na
história dos pontos corridos

PRANCHETA DO PVC PAULO VINÍCIUS COELHO
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Tradicional:
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de são paulo

Forte emcasa, frágil como
visitante.A tônicadoPalmei-
rasem2017serepete também
no Brasileiro. No Mineirão,
uma conjunção de fatores
desfavoráveis culminoucom
aderrotapor 3 a 1paraoCru-
zeiro, neste domingo (9), pe-
la 12ª rodada do torneio.
A “bipolar” equipedoPal-

meiras chegou a 20 jogos fo-
ra de seus domínios nesta
temporada, com 12 derrotas,
um empate e sete vitórias. O
aproveitamento é de 36,6%.
O rendimento fora de casa

ésemelhanteaode timesque
estãonazonaderebaixamen-
to, comooAvaí (que tem33%
de aproveitamento).
Só no Brasileiro, o time já

perdeucincovezes, todasco-
mo visitante. É o mesmo nú-
mero de derrotas fora de casa
sofridas durante toda a cam-
panha que levou ao título na-
cional no anopassado.
Já comomandante, aequi-

pe alviverde supera os 89%
deaproveitamentonatempo-
rada. São 18 jogos, com 15 vi-
tórias e três empates.
A última derrota em casa

aconteceu há quase umano,
em 24 de julho de 2016, para
o Atlético-MG. Desde então,
são 31partidas semser supe-
rado diante de sua torcida.
Em Belo Horizonte, o Pal-

meiras jogou desfalcado do
atacante Borja, acometido
poruma intoxicaçãoalimen-
tar, edomeiaGuerra,dispen-
sado para acompanhar a re-

cuperaçãodo filhoAssael,de
3 anos, que se afogou na pis-
cina de casa, na quarta (5).
Mesmo como visitante, a

equipe exercia domínio no
primeiro tempo e levava pe-
rigo,masogoleiro Fernando
Prass, aniversariante do dia
(39 anos), não evitou os gols
de Thiago Neves e Hudson.
Em busca de uma reação,

Cuca tirouumlateral,Mayke,
e colocouo atacanteKeno.O
Palmeiras acelerou o ritmo e
até o zagueiroMinapassou a
ser opção ofensiva.
Repetiu-se,porém,umpro-

blema recorrente: o time tem
maisvolumede jogoemrela-
çãoaos rivais,masnão trans-
forma o domínio em gols.
Foi premiado apenas com

ogol dehonra, aos 16mindo

segundotempo,comWillian.
Mas o Palmeiras também

ficou exposto na defesa e te-
ve a reação enterrada nos
acréscimos, por Élber, que
anotou o terceiro gol cruzei-
rense noMineirão.
“Poderíamos terevitadoos

três gols. É difícil fazer gol,
mas não estamos dando tan-
to trabalho. A culpa é mi-
nha”, afirmou Cuca.
Como fimdasequênciade

vitóriasnoBrasileiro,queera
de quatro jogos, o Palmeiras
estaciona em 19 pontos, 13
atrás do líder Corinthians.
Se há um alento nesse ce-

nário de incertezas é que o
clássico da próxima rodada,
justamentecontraoCorinthi-
ans, nesta quarta-feira (12),
será no Allianz Parque.

NoMineirão, Palmeiras volta amostrar dificuldades fora de casa
BrAsileiro Equipedo técnicoCucaperdeparaoCruzeiropor 3 a 1 e temaproveitamentodeapenas 36,6%dospontosquandoatua forado seuestádio

Vinnicius silva/Raw Image/agência o Globo

ale Cabral/agif/Folhapress

Thiago Neves comemora gol na vitória sobre o Palmeiras

Copetemostra cicatriz em comemoração de gol do santos

de são paulo

Oatacante JonathanCope-
teestavaatentoparaaprovei-
taraprimeira falhacapitaldo
clássico. O goleiro Renan Ri-
beiro deu rebote, e o colom-
biano estufou a rede. Foi o
primeiro de seus três gols na
vitóriadoSantospor 3a2 so-
breoSãoPaulo,nestedomin-
go (9), na Vila Belmiro.
Na comemoração, Copete

tirou a camisa do time e tam-
bém uma segunda peça, de
manga longa, que vestia. Pa-
ra câmeras e torcida, exibiu
emseuabdômen largas cica-
trizes de queimaduras sofri-
das em acidente doméstico.
Para um time bem posici-

onado na tabela, agora em
quarto, um incidente grave
desses vira prova de força.
Paraumaequipequeclau-

dicana zonade rebaixamen-
to, até mesmo o goleiro Re-
nan, um de seus jogadores
pouco questionados no ano,

deu sinal de fragilidade
Com a derrota, o São Pau-

lo será entregue aDorival Jú-
nior como o penúltimo colo-
cado, à frente só do Atlético-
GO, seu próximo adversário.
Com o auxiliar Pintado, o

timesemostroucompetitivo,
nãopermitiumuitas chances
ao rival, mas caiu por conta
de deslize individual. Rogé-
rio Ceni conhece esse filme.
O time do Morumbi com-

pleta sete jogos sem triunfo.
AprincipalmedidadePin-

tado foi afastar Christian Cu-
eva,comavaldadiretoria.Ele
nem viajou com o elenco, ao
contráriodeRodrigoCaio,as-
sediado pelo russo Zenit.
Se o peruano foi deixado

de lado, o time teve a estreia
de outros dois sul-america-
nos: o zagueiro equatoriano
Robert Arboleda e omeia ar-
gentino Jonatan Gómez.
No total, Pintado escalou

cinco estrangeiros, o limite
permitido no Brasileiro.

Emcampo,seutimesepos-
tou de modo mais recuado,
em geral com apenas Lucas
Pratto adiantado para tentar
incomodar a saída de bola.
Semaposse, oSantospro-

curavapovoaro campoofen-
sivo. A diferença de postura
condizia com a situação das
equipes na tabela.
O Santos entrou em cam-

pomais leve,nazonadeclas-
sificaçãoparaaLibertadores.
Acuado, o SãoPaulo já sabia
que havia sido ultrapassado
por Vitória e Avaí.
Nãoqueo timedacasa fos-

se incisivo.Nãohavia espaço
para Lucas Lima criar.
Desse modo, aos poucos,

os visitantes começaramase
soltar. Mas sem progredir
com a bola, apostando em
longos cruzamentos, proble-
ma crônico no campeonato.
Vanderlei, ogoleiro santis-

ta, era pouco acionado.
Aos 44 min do primeiro

tempo,dooutro lado,chegou

a hora de Renan trabalhar.
Copete tocou para Kayke

na quina da grande área. O
centroavante limpouebateu.
Um chute firme, mas defen-
sável.Osão-paulinonãocon-
seguiucontrolar abola, eCo-
pete surgiu para o arremate.
Na segunda etapa, empol-

gado, o colombiano aprovei-
tou cruzamentos precisos de
Kaykee JeanMotaparaagra-
var o flagelo são-paulino.
Quando a fase é ruim, até

Lucas Pratto desperdiça um-
pênalti, aos 25 min.
Coube, então, ao garoto

Shaylondescontar, cincomi-
nutosdepois.OestreanteAr-
boleada ainda marcou o se-
gundo, aos 41 min.
Pela 13ª rodada, o Santos

vai aBeloHorizontepara en-
carar oAtlético-MG,naquar-
ta (12). O São Paulo recebe o
Atlético-GO na quinta (13).
Suspenso,Copete temtem-

po suficiente para cicatrizar.
Não é o caso do São Paulo.

Copete faz3emclássico e
agrava crisenoSãoPaulo
BrAsileiro Comqueimadura na barriga, colombiano deixa rival empenúltimo
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COLUNAS DA SEMANA segunda:� Juca Kfouri e PVC, quarta:� Tostão, quinta:� Juca Kfouri, sábado:� Mariliz Pereira Jorge, domingo:� Juca Kfouri, PVC e Tostão

QUANDO A 12ª rodada começou o
líderCorinthiansestavasetepontos
à frente do vice-líder Grêmio.
Terminadaa rodada, o líder está

nove pontos adiante.
Aumentou a diferença e mudou o

segundocolocado,agoraoFlamengo.
Nomeioda semanaquatro times

no topo da tabela se enfrentam e
desses dois jogos pode depender o
futuro do Brasileiro.
Seprevaleceremosdonosdasca-

sas nos dois clássicos, a diferença
entre os dois primeiros colocados
cairá para seis pontos.
PorqueoPalmeirasrecebeoinvic-

to Corinthians e está obrigado a im-
por aprimeiraderrotaao rival, caso
não queira tornar quase impossível
sua busca pelo bicampeonato.
E o Flamengo recebe o Grêmio,

surpreendentemente derrotado no
domingo(9)peloAvaíemPortoAle-
gre, por 2 a 0, mas barrado funda-
mentalmente por uma atuação ex-

traordináriadogoleiroDouglas,por
sinal emprestado pelo Corinthians,
queatépênalti defendeubatidope-
lo ex-corintiano Edílson.
Como o Corinthians passou den-

tro do esperado pelosmesmos 2 a 0
pela Ponte Preta, também porque
Cássio pegou pênalti cobrado pelo
tambémemprestadoLucca, a roda-
da só poderia ter sido mais alvine-
graseoFlamengonão tivessevenci-
do o Vasco pela contagemmínima.
PoisnojogoentreosPalestrasoan-

fitrião emBeloHorizonte se deume-
lhoreopaulistalevounovamentetrês
golsdomineiroemarcouapenasum.
OPalmeiras ficou 13pontosatrás

doCorinthians, diferença impensá-

vel antes de o Brasileiro começar
—eque temporque temde serdimi-
nuída imediatamente.
Caso Palmeiras e Flamengo pre-

valeçam, os seis pontos de diferen-
çaentreCorinthianseFlamengose-
rão superáveis até porque ambos
aindanãoseenfrentaram,oque tor-
na tudomais factível.
Agora, caso o Corinthians vença

e Flamengo e Grêmio empatem, re-
sultadosnormais, 11 pontosdedife-

rença serãomuito complicadospa-
ra alguém tirar diante da seguran-
ça com que joga o time alvinegro.

IMPUNES

Aselvageriade São Januário, com
morte de mais uma pessoa, deve re-
dundareminterdiçãodoestádioetc.
etal.Edeargumentoparaosjogosde
torcidaúnica, comoemSãoPaulo.
Só que, no caso, a briga entre vas-

caínos e flamenguistas foi secundá-
ria.Aviolênciaexplodiumesmopela
insatisfação dos cruz-maltinos com
novaderrota e comEuricoMiranda.
Explodiu apesar de serem co-

nhecidos os responsáveis. Conhe-
cidos e impunes desde sempre, a

verdadeira razão para continuar a
onda de barbaridades nos estádi-
os, e em volta deles, no Brasil.

ENFIM!

AexcepcionalreportagemdePau-
loRobertoCondequedesnudaomé-
dico Eduardo de Rose revela quão
hipócrita temsido o combate aodo-
ping no Brasil —e não é de hoje.
Quemtentoulevarumtrabalhosé-

rioadiantenãodurouotemposufici-
ente para implantá-lo porque, por
aqui,ganharaqualquercusto,meda-
lhasoumoedas,éapalavradeordem.

FOLGA

A rara leitora e o raro leitor terão
um rápido descanso nesta quinta-
feira (13) porque o colunista faltará.
Viajacomasnetase leva“As 100

melhores crônicas comentadas de
João Saldanha”, organizadas por
CesarOliveirapelaLivrosdeFutebol.
Tem até prefácio de Tostão!

A 13ª rodadapromete
J U C A K f O U r i

O Brasileiro não acabará
nomeio da semana, mas
poderá adiantar demais a
incrível vida corintiana

Artilheiro
9 GOLS
Henrique Dourado (Fluminense)

SériE b

12ª rODADA
Terça (4):� Paysandu 1x2 Londrina;
ABC-RN 0x1 Náutico;
Sexta (7):� Santa Cruz 3x0 Brasil-RS; Goiás
3x1 Luverdense; Paraná 1x1 América-MG;
Sábado (8):� Figueirense 0x2 Ceará;
Inter 1x1 Criciúma; Oeste 2x2 V. Nova;
Juventude 2x0 Guarani; Boa 0x0 CRB

NUMERADA
CAMPEONATO brASiLEirO

12ª RODADA
SábADO (8)

16h Atlético-GO 1x2 Vitória
18h Vasco 0x1 Flamengo
19h Corinthians 2x0 Ponte Preta

DOMiNgO (9)

11h Chapecoense 1x1 Atlético-PR
16h Cruzeiro 3x1 Palmeiras
16h Grêmio 0x2 Avaí
16h Bahia 1x1 Fluminense
19h Botafogo 1x1 Atlético-MG
19h Santos 3x2 São Paulo

SEgUNDA (10)

20h Coritiba x Sport

13ª RODADA
QUArTA (12)

19h30 Atlético-MG x Santos
19h30 Ponte Preta x Bahia
21h Fluminense x Botafogo
21h45 Palmeiras x Corinthians
21h45 Atlético-PR x Cruzeiro
21h45 Vitória x Vasco

QUiNTA (13)

19h30 Flamengo x Grêmio
19h30 São Paulo x Atlético-GO
19h30 Avaí x Coritiba
19h30 Sport x ChapecoenseP: Pontos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates |D: Derrotas |GP: Gols pró |GC: Gols contra | SG: Saldo de gols
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1º Corinthians 32 12 10 2 0 21 5 16

2º Flamengo 23 12 6 5 1 19 8 11

3º Grêmio 22 12 7 1 4 23 14 9

4º Santos 20 12 6 2 4 13 10 3

5º Palmeiras 19 12 6 1 5 16 12 4

6º Cruzeiro 17 12 5 2 5 14 13 1

7º Fluminense 17 12 4 5 3 21 20 1

8º Atlético-MG 17 12 4 5 3 14 13 1

9º Vasco 16 12 5 1 6 15 23 -8

10º Botafogo 16 12 4 4 4 13 12 1

11º Coritiba 16 11 4 4 3 11 10 1

12º Sport 15 11 4 3 4 13 16 -3

13º Ponte Preta 15 12 4 3 5 12 15 -3

14º Atlético-PR 15 12 4 3 5 12 16 -4

15º Chapecoense 15 12 4 3 5 18 23 -5

16º Bahia 12 12 3 3 6 14 15 -1

17º Vitória 12 12 3 3 6 11 16 -5

18º Avaí 12 12 3 3 6 7 13 -6

19º São Paulo 11 12 3 2 7 12 14 -2

20º Atlético-GO 7 12 2 1 9 9 20 -11

Classificação P J V E D

1º Juventude 25 12 7 4 1
2º Guarani 22 12 7 1 4
3º América-MG 20 12 5 5 2
4º VilaNova 20 12 5 5 2
5º Ceará 18 12 5 3 4
6º Internacional 18 12 4 6 2
7º Santa Cruz 17 12 5 2 5
8º Goiás 17 12 5 2 5
9º CRB 17 12 5 2 5
10º Paraná 17 12 4 5 3
11º Londrina 16 12 4 4 4
12º Criciúma 16 12 4 4 4
13º Boa 16 12 4 4 4
14º Oeste 16 12 3 7 2
15º Brasil-RS 14 12 4 2 6
16º Paysandu 13 12 3 4 5
17º Figueirense 12 12 3 3 6
18º ABC-RN 12 12 3 3 6
19º Luverdense 12 12 2 6 4
20º Náutico 5 12 1 2 9

P Pontos J Jogos VVitórias E Empates DDerrotas

Série A Rebaixado

wiMbLEDON
OiTAVAS DE fiNAL - SEgUNDA (10)
Simples fem.:� Ana Konjuh (CRO) x
Venus Willians (EUA); Johanna Konta
(ING) x Caroline Garcia (FRA); Angelique
Kerber (ALE) x Garbine Muguruza (ESP);
Victoria Azarenka (BLR) x Simona Halep
(ROM); Agnieszka Radwanska (POL) x
S. Kuznetsova (RUS); Coco Vandeweghe
(EUA) x Caroline Wozniacki (DIN); Jelena
Ostapenko (LET) x Elina Svitolina (UCR);
M. Rybarikova (ESL) x Petra Martic (CRO)
Simplesmasc.:� AndyMurray (ING) x
Benoit Paire (FRA); Grigor Dimitrov (BUL)
x Roger Federer (SUI); Rafael Nadal (ESP)
x Gilles Muller (LUX); Adrian Mannarino
(FRA) x Novak Djokovic (SER); Milos
Raonic (CAN) x A. Zverev (ALE); Dominic
Thiem (AUT) x Tomas Berdych (CZE);
Roberto Agut (ESP) x Marin Cilic (CRO);
SamQuerrey (EUA) x K. Anderson (RSA)

fórMULA 1

Mundial de pilotos País Pontos

1º SebastianVettel ALE 171
2º LewisHamilton ING 151
3º Valteri Bottas FIN 136
4º Daniel Ricciardo AUS 107
5º Kimi Räikkönen FIN 83
6º Sergio Perez MEX 50
7º MaxVerstappen HOL 45
8º EstebanOcon FRA 39
9º Carlos Sainiz ESP 29
10º FelipeMassa BRA 22

7gols
Jô (Corinthians)
Lucca (PontePreta)

5gols
Roger (Botafogo)
ThiagoNeves (Cruzeiro)
Copete (Santos)
LuísFabiano (Vasco)

4gols
Everaldo (Atletico-GO)
Fred (Atlético-MG)
BrunoSilva (Botafogo)
Arthur (Chapecoense)
Diego (Flamengo)
PaoloGuerrero (Flamengo)
Everton (Grêmio)
Luan (Grêmio)
AlejandroGuerra (Palmeiras)
André (Sport)
DiegoSouza (Sport)

dO UOL - Após boa largada
na pole position, o finlandês
Valtteri Bottas venceu o GP
da Áustria de F-1 neste do-
mingo (9) sem ter a lideran-
ça ameaçada.Diferentemen-
tedaprovaanterior, noAzer-
baijão, não houvemuita dis-
putaporposição.Comisso, o
alemão Sebastian Vettel, se-
gundo colocado na Áustria,
abriu vantagem no campeo-
natodepilotos sobreo inglês
Lewis Hamilton, que largou
emoitavoe terminouaprova
em quarto, atrás do australi-
ano Daniel Ricciardo. O bra-
sileiro FelipeMassa, que lar-
gouem17º, fezprovaderecu-
peraçãoe terminouemnono.

F-1

Bottas vencena
Áustria, eVettel
amplia vantagem

de sãO paULO -Apósduasder-
rotasdoloridasnoanopassa-
do, a França venceu a sele-
ção brasileira e conquistou o
título da LigaMundial de vô-
leimasculino namadrugada
de domingo (9), emCuritiba.
O título, o segundo do pa-

ís no torneio, foi definido em
3 sets a 2, parciais de 21/25,
25/15, 25/23, 19/25 e 15/13.
Em alta na modalidade, a

França havia sido derrotada
pelos brasileiros na edição
2016 da liga e na Rio-2016.
“Enfrentamosumagrande

equipe. Fomosmuitomal no
segundo set, mas não tem o
que lamentar. É tristeporque
ficamos perto”, afirmou o le-
vantador Bruninho.

VôLei

Françadáo troco e
venceBrasil na final
da LigaMundial

DORiO

Após o quebra-quebra em
São Januário na noite de sá-
bado (8), o Ministério Públi-
co irá pedir nesta segunda
(10) a interdição do estádio
do Vasco. Na confusão, que
seguiupelosarredoresdaare-
na,umtorcedormorreueou-
tros dois foram baleados.
O ajudante de eletricista

Davi Rocha Lopes, 27, levou
um tiro no tórax próximo do
portãonovedoestádioeche-
gousemvidaaohospitalSou-
za Aguiar, no centro do Rio.
Tanto o procurador-geral

do STJD (Superior Tribunal
de JustiçaDesportiva), Felipe
Bevilacqua,quantoopromo-
tor de Justiça Rodrigo Terra
afirmaram que pedirão a in-
terdição da arena vascaína
nesta segunda-feira.
Terradissequeopedidode

interdiçãovai sebasearnare-
cusa dos dirigentes doVasco
de apresentarem um “plano
deaçãopara os jogos” requi-
sitado pelo Ministério Públi-
co desde o início do ano.
Em fevereiro, o promotor

obtevena Justiça liminarque
obrigava a adoção de torcida
única nos clássicos cariocas.
Amedida foi derrubada dias
depois e não foi colocada em
prática nos estádios do Rio.
Lopeséosegundotorcedor

deumtimecariocamortoem
umabriga nas proximidades
de estádiosneste anonoRio.
Fabiana Santos, 22, prima

Após confusãoemorte, promotor
pedirá interdiçãodeSão Januário
ViOLência Torcedor vascaíno de 27 anosmorre após levar tiro no tórax perto do portão do estádio

do torcedor morto, afirmou
que ele não fazia parte da or-
ganizada do Vasco, embora
circulememredes sociais fo-
tosdo rapaz comacamisada
Força Jovem,aprincipaluni-
formizada do clube.
Ela disse que fazia tempo

que Lopes não ia ao estádio
e que amigos do rapaz que o
socorreram contaramque os
tiros partiram da Polícia Mi-
litar durante o confronto.
A Delegacia de Homicídi-

os da Polícia Civil instaurou
inquéritoparaapuraroocor-
rido. Testemunhas serão ou-
vidas e imagens de câmeras
estão sendo coletadas. A PM
instaurou processo adminis-
trativo para investigar de on-
de partiram os disparos.
A confusão aconteceu lo-

go após vitória do Flamengo
por 1 a 0. Depois do apito fi-
nal, torcedores do Vasco ati-
raram pedras, garrafas e ro-
jõesnogramado.Apolícia re-

agiu com bombas de gás la-
crimogêneo e spray de pi-
menta, o que causou pânico
ecorrerianasarquibancadas.
Torcedores sem relação

comotumultochegaramase
refugiar na tribuna da im-
prensa. Durante a confusão,
um cinegrafista da TV Ban-
deirantes foi agredido. Se-
gundoaproduçãodaemisso-
ra, membros de uma torcida
organizada vascaína tenta-
ram atingir o profissional

comumespetodechurrasco.
Se a denúncia de Bevilac-

qua for aceita pelo STJD, o
clube carioca corre risco de
perderomandodecampopor
até dez jogos. Nesta quinta
(13), o Vasco poderá perder o
mando de campo em outra
denúncia.Oclubeserá julga-
doporbriga entre seus torce-
doresnapartida contra oCo-
rinthians, tambémemSãoJa-
nuário. Na primeira instân-
cia, o Vasco foi absolvido.

Clever Felix - 8.jul.2017/Brazil Photo Press/Folhapress

policial dispara bomba de efeito moral na direção de torcedores na arquibancada do estádio de são Januário, no sábado



abA20 entrevista da 2ª ★ ★ ★ SegundA-FeirA, 10 de Julho de 2017

O senador Renan Calheiros
(PMDB) em entrevista no
seu gabinete em Brasília

Pedro Ladeira/Folhapress

talita feRnanDes
de brasíLia

LíderdabancadadoPMDB
no Senado até o final de ju-
nho, Renan Calheiros (AL),
61, diz que “ninguémaguen-
ta mais o governo” e aponta
o presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), como
possível condutor da “inevi-
tável travessia”.
Apesardeserdopartidodo

presidente Michel Temer, o
senador bate de frente como
correligionário e é um dos
principaiscríticosdareforma
trabalhista.
“Queremtirardequalquer

forma o piloto porque a tur-
bulência está cada vez mais
insuportável, ninguém
aguenta mais”, afirma o se-
nador, em sua primeira lon-
ga entrevista após deixar o
comando da bancada.
Renan é alvo de mais de

dez investigações e uma de-
núncia na Lava Jato, alémde
terrenunciadoem2007aoco-
mando do Senado sob a sus-
peita de ter despesas priva-
dasbancadaspelaempreitei-
ra Mendes Júnior.
Emumadasprimeira críti-

cas a Temer, em abril, ele
comparouagestãopeemede-
bista à seleção do Dunga.
ÀFolhadissequegostaria

de se retratar: “Dunga foi um
vencedor, não é oportunista,
é sério, foi tetracampeão e,
como treinador, conquistou
vários títulos.Dunganãome-
recia, sinceramente, essa
comparação”.

★

Folha - Governistas dizem
queassuascríticasaoPlanal-
tosedãoporsuasituaçãoelei-
toral difícil emAlagoas. O se-
nhor vai ser candidato ao Se-
nado em 2018?
Renan Calheiros - Deverei

simdisputarmaisummanda-
to de senador. Não acredite
nessas notícias plantadas de
que tenho dificuldades para
reeleição. Issoéoqueogover-
no gostaria que acontecesse.
Masaspesquisas,asverdadei-
ras,mostramo contrário.

Especula-se que o sr. articula
aliança para apoiar possível
candidaturadeLula em2018.
O sr. vai apoiá-lo? Há inclusi-
ve a possibilidade de ele ser
preso.
Na política não se dá o di-

reito de descartar ninguém
que partilha do mesmo obje-
tivo.Euacompanhoessascoi-
saspelonoticiárioejáfoimais
fácil condenaroLula.Nãovai
ser tão fácil como alguns es-
peravam. Para que se possa
olhar o cenário futuro com
mais nitidez, precisamos sa-
ber quem será candidato,
quem estará na presidência
da República e, falando do
quadro atual, por mais pavo-
roso que seja, quem estará
solto. Vivemos, como disse o
ministro[doSTFLuísRoberto]
Barroso,temposforadacurva.

O sr. não teme ser preso?
Não.Eufuicitadopordela-

tores presos que sequer me
conheciam.Nãoháumaprova
contra mim. Em função do
cargo que eu representava, a
chefia de um Poder [o Legis-
lativo], circunstancialmente
passeiasermulti-investigado.
Eu não temo nada. Medo só
atrapalha nessas horas.

Porqueosr. criticaogoverno
dizendoqueTemer sedeixou
levar pelomercado?
Foiomaiorequívocodefen-

der uma agenda unicamente
do mercado. O presidente,
pelacircunstância, foicoloca-
donacadeiradepilotodeum
avião sem plano de voo, sem
saber de onde estava vindo
nem para onde estava indo.
Lá atrás os passageiros esta-
vam aguardando sinais do
comandante. Ele disse: ‘Fi-
quem calmos, temos um ru-
mo, devemos chamá-lo de
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ponte para o futuro e vamos
rapidamente, sem sobressal-
tos, chegar lá.’ Numprimeiro
momento, foi alívio e alguma
esperança. Aí acontece um
desastre: o avião entra numa
tempestade e um raio fora do
radar atinge as duas asas. O
avião fica semasas e sem tur-
bina, o comandante passa a
navegar por instrumentos e
quem tenta alertá-lo passa a
serconsideradoinconvenien-
te.Elecontinuacomamãono
manche, pisa cada vez mais

fundo,eospassageiroscome-
çamaperceber que o coman-
dante não tem noção do que
acontece fora da cabine e o
que querem fazer é tirar de
qualquer forma o piloto por-
que a turbulência está cada
vez mais insuportável. Nin-
guémaguentamais.
Por issoessesentimentode

que o governo já foi. Não de-
vemos descartar o Rodrigo
Maiacomoalternativaconsti-
tucional e como primeiro e
decisivo passo para essa ine-
vitável travessia que nós de-
veremos ter de fazer.

O nome de RodrigoMaia tem
aparecido como sucessor de
Temer.Osr. oapoiaparaessa
transição?
Em regra geral, indepen-

dentementedepartidos,qua-
se todos apoiam uma saída.
Porque a turbulência está in-
suportável. O Rodrigo parece
um bom político. Tem sido
fundamental nos últimos
anospeloequilíbrioerespon-
sabilidade que demonstra.
Acho que ele não pode ser
descartado.Talveznóstenha-
mos que contar com sua par-
ticipação nessa travessia.

Após ameaças de que seria
destituído do cargo, o senhor
deixoualiderançadopartido.
O que pesou para isso?
O PMDB é o maior partido

do Brasil, mas tem se fragili-
zado com o estilo de Temer.
Àsvezesopresidentelidacom
o partido como se fosse uma
imobiliária, como sepudesse
ter dono. Eu jamais seria um
líder de aluguel. Nunca tive e
nuncaterei senhorio.Por isso
resolvi sair.

O senhor já sugeriu a renún-
cia de Temer, mas ele não dá
sinais de que fará isso.
éprecisoconstruirumasa-

ída. O problema de Temer é
que ele sempre foi a ponta
maisvistosa,maisdiplomáti-
ca de um iceberg. As investi-
gações implodiram a parte
queficavaabaixodalinhad’á-
gua. Na hora que a parte de-
baixosedesintegra,adecima
naufraga. O governo nasceu
com uma razão questionável
dopontodevistapolítico,que
era reanimar a economia e
estabilizar a política. Mas a
políticanuncaesteve tãocaó-
tica e a economia continua
desfalecendo. O governo pa-

rece um filme de terror. As
pessoas foram ver um entre-
tenimento e estão saindo de-
sesperadas com um filme
pavoroso.ForamveroBatman
e o Charada dominou a cena.

Sobreo iceberg, o sr. se refere
apessoascomooex-deputado
Eduardo Cunha?
Acho que o papel do Edu-

ardo Cunha na política brasi-
leira foi deletério. Tinha uma
visão completamente distor-
cidadapolíticaedarepresen-

tação. Isso foi terríveldopon-
todevistadoabusodopoder,
dachantagemcomatoreseco-
nômicos. Michel, que era o
líderdessafacção,foialertado
emváriosmomentos.

E o senhor teme ser alvo de
uma delação de Cunha?
Nãoacredito,porquenunca

tiverelaçãocomele.Cuidado-
samente não permiti jamais
que ele se aproximasse de
mim.

Osr. éalvodemaisdez inqué-
ritosnoSupremo,masnegaas
acusações. Não entende que
errou em algummomento?
Apesar de suposições e o

que dizem as delações ameu
respeito, sigo absolutamente
tranquiloeprestandotodasas
informações à Justiça. A pri-
meira [investigação] já foi ar-
quivada e as demais certa-
mente terão o mesmo desfe-
cho. Não há nenhuma prova
contra mim. Eu nunca recebi
caixa dois nempropina. Nes-
sesanosemqueestivenoPar-
lamentosempre resisti a isso.
Maséfundamentalquenós

façamos uma mudança pro-
funda na política. Entendo
que numa circunstância que
o país não tem dinheiro para
emitirpassaporte,asociedade
entenderá melhor um finan-
ciamento privado com regras
que impeçam o doador de se
tornardonodascampanhase
partidosdoquefinanciamen-
to público.

A indicação de Raquel Dod-
ge para a PGR é vista como
possibilidadedemudançada
Lava Jato num antagonismo
ao rigor doprocurador-geral,
Rodrigo Janot?
Com mais de 20 anos no

Senado, participei de inúme-
ras apreciaçõesdenomespa-
ra PgR e vou me comportar
comosempre:demaneirains-
titucional. Acho que ela será
aprovada e fará umabrilhan-
te sabatina. Qualquer procu-
rador-geral vai ter que parti-
cipar de um processo para
regulamentar e ampliar a se-
gurança jurídica da própria
operação,sobpenadeprodu-
zir problemas junto ao STF.
Pelaliderançaquedemonstra,
ela temcondiçõesdecumprir
um excepcional papel.

ComovêadenúnciacontraTe-
mereo fatodeumaliadodele
ter sido flagrado carregando
umamala comR$ 500mil?
Não vou entrar na denúncia,
nessa agenda, porque eu en-
tendoque todos os governos,
em algum momento, sofrem
esse tipo de acusação em al-
gum grau. Eu sei que é isso
que mais indigna a popula-
ção, mas se eu quiser fazer
uma análise mais distante,
mais isenta, commais vonta-
dedecolaborar,aminhaobri-
gaçãoédeolharascoisascom
umdistanciamentohistórico.
Portanto, nunca convivi com
fatos tão graves. Com tantas
pessoaspresas, outrasdeses-
peradas se oferecendo para
delatar. Pela gravidade, esse
parece ser um caminho sem
volta. Essa denúncia é séria.
Vai ser entendida como tal
pela Câmara dos Deputados.

“ OPMDB
éomaior partido
doBrasil,mas tem
se fragilizado com
oestilo deTemer.
Àsvezesopresidente
lida comopartido
como se fosse uma
imobiliária, como
sepudesse ter dono.
Eu jamais seria um
líder de aluguel.
Por isso resolvi sair

“ Acho
queopapel do
EduardoCunhana
política brasileira
foi deletério.
Tinhaumavisão
completamente
distorcidadapolítica
e da representação.
Michel, que era o
líder dessa facção,
foi alertado em
váriosmomentos


