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Iraque anuncia
a retomada de
Mossul, reduto
da milícia do EI
O premiê iraquiano, Haider Al-Abadi, declarou no
domingo (9), a vitória de seu
exército contra o Estado Islâmico em Mossul, segunda
cidade do país, considerada
maior reduto da milícia.
A operação de retomada,
com ajuda de uma coalizão
internacional liderada pelos
EUA, começou em outubro
de 2016. Um milhão de pessoas 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
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Instável fora de
casa, Palmeiras
perde em MG para
o Cruzeiro a18

Promotor quer
interditar São
Januário após
briga e morte a19
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dos anos 80 C1
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Perda dos poupadores
será paga com desconto
Acordo no STF não incluirá todos os prejudicados por planos econômicos
Um acordo definitivo para a reposição de perdas das
cadernetas de poupança
provocadas por planos econômicos deverá estar fechado até o início de agosto.
Conduzida no âmbito do
Supremo Tribunal Federal,
a negociação não incluirá
todos os prejudicados pelos
pacotes de combate à inflação lançados pelo governo
nas décadas de 1980 e 1990.

Nos cálculos da equipe
econômica, os bancos teriam de desembolsar cerca de
R$ 50 bilhões se tivessem de
indenizar todos os afetados,
que somam 1,1 milhão.
O acordo tende a envolver, basicamente, os poupadores cobertos por ações coletivas, reduzindo a disputa
a R$ 11 bilhões. Mesmo sobre esse montante, haverá
descontos e parcelamentos.

Não estão definidos os índices para o abatimento dos
valores a serem pagos. Em
ações julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça, as taxas chegaram a 65% sobre
os juros acumulados. No
STF, porém, o acerto pode
ter condições diferentes.
Cerca de 70% dos desembolsos estarão a cargo da
Caixa Econômica Federal e
do Banco do Brasil, estatais.

A pedido da CEF, a Advocacia-Geral da União encarregou-se da mediação dos
entendimentos a partir de
setembro do ano passado.
Com a esperada homologação do acordo, centenas de
ações públicas serão automaticamente canceladas.
A iniciativa contou também com o apoio do Ministério da Fazenda e do Banco
Central. Folhainvest Pág. 1
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Temer corre risco
de denúncia ser
votada em agosto
O presidente Michel Temer (PMDB) não obteve garantias de que a acusação de
corrupção apresentada pela
Procuradoria-Geral da República vá ser votada pela
Câmara dos Deputados antes do recesso de julho.
Durante encontro no Palácio do Jaburu, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), não se comprometeu a acelerar a tramitação da denúncia. Poder a8

‘

ENTREVISTA DA 2ª
RENAN CALHEIROS

Ninguém mais
aguenta esse
governo; Maia
é alternativa

Apeado há pouco da liderança do PMDB no Senado,
Renan Calheiros (AL) diz haver um “sentimento de que
o governo já foi”. Ele considera o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
alternativa para uma “inevitável travessia”.
Alvo de investigações e
denúncia na Lava Jato, o senador afirma que faltam
provas contra ele. a20

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

Giovanni Bello/Folhapress

Na segunda reportagem da série sobre muros e cercas 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, o governo do Quênia anunciara que fecharia Daadab. Para o governo do país, o campo tinha se transformado em viveiro de terroristas do Al Shabaab, facção ligada à Al Qaeda. O governo passou a fazer repatriação dos refugiados, apesar da seca, do cólera e de
a milícia terrorista ainda estar em boa parte do território somali. O Quênia deixou de dar status de refugiados aos somalis que cruzam a fronteira. Mundo a16
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No Brasil, 40%
não sabem dizer
qual é o seu
tipo sanguíneo

MarCia deSSen

Cotidiano B7

Procure as lojas
que valorizam o
pagamento à vista
Pergunto ao vendedor
quais as formas de pagamento disponíveis. Ele diz que
posso pagar no cartão de crédito e parcelar em dez vezes
sem juros. Pergunto qual é o
desconto para pagamento à
vista. Ele responde que o preço à vista é igual ao parcelado em dez vezes. Essa é a hora
de ficar com raiva. Mercado B9

Falta de dados
diﬁculta políticas
públicas para o
crack em capitais

eDitoriais opinião a6

Leia “Dissonância na
equipe”, sobre declarações do presidente do
BNDES, e “Venezuela em
transe”, acerca de escalada de violência no país.

C TeMPO

O operador
de fábrica Julio Moreira, da
natura, cuida do filho durante
licença-paternidade de 40
dias; apenas 12% das
empresas ampliam o período
dado ao pai Mercado B7

Edição diferente

Devido a uma ação
comercial, o primeiro
caderno da Folha está hoje
com formato maior, de sete
colunas, e a ordem de algumas
editorias foi modiﬁcada.
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emperram após 3 meses

Desigualdade persiste
no Chile e eleitor se
frustra com a esquerda

Reajuste de servidor
complicará meta ﬁscal

STF autorizou a abertura de 77 inquéritos,
que esbarram na comprovação de casos

Discurso populista de campanha ganha
ressonância entre população mais pobre
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Coronel ajudou Temer
a melhorar seu discurso

Diferentemente do prometido por Temer,
aumento será maior que inﬂação do país
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a miséria dos
certiﬁcados digitais
roNAldo leMos

Assessor do presidente desde 1986, João
Baptista Lima Filho é citado em delação

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

Investidor estrangeiro
resiste à crise e aposta
no mercado brasileiro

celso rochA de bArros

Disputa é entre dois marmanjos que não
se elegeriam para presidente do Bangu
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CHILE DESIGUAL
Cresce desnível entre mais ricos e mais pobres
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Saldo em ações e renda fixa está
estável e projeções são otimistas

Fora do ninho
Ala ‘rebelde’ do PSDB, os cabeças pretas
forçam debate sobre a saída do governo
Pág. A11

Andrea se isola e não
tem contato com Aécio
Em prisão domiciliar, ela evita encontros
com o irmão que possam ser questionados
Pág. A11

China na África,
Brasil fora dela
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Enquanto asiáticos dobram aposta, Brasil
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Jornais dos EUa se
unem contra duopólio

Jovem americano troca
trabalho por videogame
Homens de 21 a 30 anos trabalham por ano
203 horas a menos e ﬁcam mais em jogos
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Investigações de delação emperradas, esquerda em apuros no Chile, boa ação em Minas, o troco da França
no vôlei masculino e a nova exposição do Masp estão entre os destaques da edição desta segunda-feira (10)
» na frente finlandês Valtteri Bottas vence o
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‘Rei da gambiarra’, dono
de bar transforma lote
vazio em um parquinho

Treze pontos

CARNE TRÊMULA

Morador de Minas utilizou materiais
descartados para construir brinquedos
Pág. B6

PranCheta do PvC

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

Masp exibe série de fotos de Miguel Rio
Branco sobre prostitutas em Salvador
Pág. C8
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França dá o troco e
vence Brasil na ﬁnal da
Liga Mundial de vôlei
O título, o segundo do time europeu no
torneio masculino, foi deﬁnido em 3 sets a 2
Pág. a19
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Roteirista analisa ﬁlme
‘Drácula’ com software
Nos 25 anos do longa, James V. Hart usa
programa para ‘tomar pulso’ da trama
Pág. C6

2018 será populista
luiz feliPe Pondé

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

Deixa a menina
transar em paz

VITROLA

aleSSandra orofino
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A 13ª rodada promete
JuCa kfouri

Tempo permanece seco e termômetros
não devem ultrapassar os 24ºC

O Brasileiro não acabará no meio da
semana, mas poderá adiantar demais a
incrível vida corintiana
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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. Bruce Willis
7. Juliette Lewis
(Juliette and the Licks)
8. Kiefer Sutherland
9. Kevin Bacon
10. Keanu Reeves (Dogstar)

Phil McCarten/Reuters

Duplo talento
Deezer lista cantores-atores com mais acessos no aplicativo

A legislação contra o aborto não nasce para
proteger o embrião mas, sim, punir a mulher

Temperatura têm alta,
mas frio segue em SP
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Dissonância na equipe
Declarações do presidente
do BNDES, que soam como
retrocesso na reforma do
crédito, motivam a saída de
dois diretores da instituição
O definhamento político do governoMichelTemer(PMDB)parece
começar a atingir o pilar mais sólido de sua administração —a unidade em torno da agenda de superação da derrocada econômica.
Desde a crise de maio, o presidente já deixou de lado reformas
mais ambiciosas, em particular a
da Previdência Social. Agora, surgem as primeiras dissonâncias na
equipe encarregada das políticas
básicas de ajuste orçamentário e
controle da inflação.
Alçado há poucas semanas ao
comando do BNDES, o banco federal de fomento, Paulo Rabello
de Castro aventurou-se a criticar
um projeto elaborado pelo próprio governo para reduzir os subsídios —dinheiro público— embutidos nos financiamentos concedidos pela instituição.
Propositalmente ou não, o economista alinhou-se, dessa maneira, ao lobby empresarial que resiste ao enxugamento das operações
subsidiadas e atacava sua antecessora, Maria Silvia Bastos Marques.
De imediato, as declarações provocaram 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 forma de
implementação da medida. “Aca-

bei de chegar, será que posso dizer uma coisinha?”
Fato é que sua retórica se mostra,
com frequência, um tanto imprudente. Tem prometido, por exemplo, “fazer seis anos em seis meses”, o que destoa da pregação de
austeridade a gerar desgaste permanente para a equipe econômica.
A gestão irresponsável do
BNDES, no qual o Tesouro Nacional injetou recursos bilionários
para multiplicar financiamentos,
contribuiu para o colapso das finanças públicas na administração
de Dilma Rousseff (PT).
Mesmo antes disso, as condições
favorecidas dos empréstimos a cargo do banco já produziam distorções na economia —num exemplo,
os juros das operações não estão
vinculados aos do Banco Central,
o que torna menos eficaz a política de combate à inflação.
Conforme a proposta ora questionada por Rabello, a taxa do
BNDES será equiparada, de modo gradual, à que o governo paga
para obter recursos no mercado.
Eliminam-se assim, no futuro, os
subsídios às empresas beneficiárias dos desembolsos.
Trata-se de uma reforma importante no sistema de crédito do país, no qual a instituição estatal assumiu peso exagerado.
Decerto haverá métodos e ritmos
diversos para fazê-lo, mas qualquer sinal de retrocesso é perigoso
num momento em que o governo
se vê pressionado em razão tanto
das virtudes de sua agenda quanto da fragilidade do presidente.

Venezuela em transe
Completados cem dias de protestos de rua na Venezuela, com
o trágico saldo de pelo menos 90
mortes, ainda não se vislumbra saída pacífica para a crise em que o
governo autoritário de Nicolás Maduro afunda o país.
Houve, neste sábado (8), uma
concessão cujo alcance permanece
nebuloso: o Tribunal Supremo de
Justiça (TSJ), alinhado ao regime
chavista, transferiu à prisão domiciliar o líder oposicionista Leopoldo López, após mais de três anos
de encarceramento.
Economista formado nos Estados Unidos, López recebeu pena
de quase 14 anos por incitar manifestações. O TSJ divulgou ter agido
por razões humanitárias.
A decisão se deu na esteira de
uma escalada de violência e deterioração institucional que acirrou
a insatisfação doméstica e externa com os rumos venezuelanos.
Particularmente grave foi a invasão da Assembleia Nacional —
onde a oposição é maioria— por
grupos violentos simpatizantes do
chavismo, que chegaram a agredir
deputados e intimidar jornalistas.
Maduro condenou o episódio,
mas, dias antes, havia condecorado um coronel que agredira o
chefe do Legislativo, Julio Borges.
Os militares mantêm-se na condição de sustentáculo do regime,
embora com fissuras. Mais de cem

foram detidos desde abril, quando
começaram as manifestações cotidianas contra o governo.
Houve ainda o tresloucado roubo de um helicóptero por um policial dissidente para atacar com granadas o TSJ, iniciativa que, embora aparentemente individual, dá a
medida do caos instalado no país.
Enquanto reprime os protestos
com violência desproporcional,
Maduro prossegue no desmonte
institucional. Rompida com o governo após anos de subserviência,
a procuradora-geral, Luisa Ortega
Díaz, teve parte de suas atribuições
transferida à Defensoria Pública e
foi proibida de deixar o país.
Assim como a oposição, a procuradora tem sido crítica ferrenha da
convocação de uma nova Assembleia Constituinte, iniciativa disparatada com a qual o autocrata procura arrostar o Legislativo e afastar a demanda por eleições presidenciais antecipadas.
Em tal cenário, não soa provável
que a libertação de Leopoldo López
contribua para amainar os conflitos —Maduro é refratário ao diálogo, e o sinal de capitulação pode
encorajar manifestantes.
Vive-se, afinal, sob a pressão
cruel da falta de alimentos, do colapso econômico e da criminalidade sem controle. O inferno chavista
parece caminhar para uma implosão, não um desfecho organizado.

v i n ic i u S m ota

Ygor SalleS

Ignorância, ideologia, inércia

Os alemães
estavam certos

São Paulo - O erro humano não é
aleatório,temindicadoaciênciacomportamental. O processo de tomada
de decisões submete-se a tortuosos
cálculos mentais que produzem resultados tão previsíveis quanto distantes do que seriam, pelo código racionalista, os corretos ou os melhores para o indivíduo e a sociedade.
Estamos inclinados a estabelecer vínculos instantâneos de causa
e efeito em tudo o que presenciamos.
A teoria da conspiração constitui o
modonormaldeoperaçãodointelecto, como se pode testemunhar no espetáculo das redes sociais.
Apenas com esforço e instrução se
equilibra um pouco esse jogo. Cidadãos e profissionais treinados a verificar o que dizem as leis básicas do
país antes de publicar opinião evitariam confundir as prisões preventivas com punição aos corruptos.
Intérpretesexpostosaotextoconstitucional teriam dificuldade de encontrar instrumentos para a Justiça afastar do exercício do mandato congressistas eleitos pela popu-

lação. Saberiam que a proposta de
antecipar eleições gerais exige um
poder revolucionário, capaz de derrubar pelo menos um dos pilares da
Carta de 1988.
Desde o enfraquecimento de Dilma Rousseff se pede ao presidente
da República que renuncie e “convoque eleições”. Eis um exemplar
do chamado raciocínio associativo,
excelente mecanismo de adaptação
da espécie humana, mas pródigo em
produzirerrosobjetivossistemáticos.
De tão poderoso, o presidente brasileiro evoca a imagem do imperador. Daí, deveria ser capaz de muitascoisas,inclusivedeconvocaruma
eleição. A conclusão, contudo, é falsa. No Brasil, o chefe do Executivo
não possui essa prerrogativa.
Ignorância, ideologia e inércia, argumentam os economistas Abhijit
Banerjee e Esther Duflo, são os maiores adversários do desenvolvimento. Esses três mecanismos, poupadores de raciocínio analítico, sobejam
na sociedade brasileira.
vinicius.mota@grupofolha.com.br

leandro colon

“Não trabalho contra Temer”
BRaSÍlIa - Exatamente há um ano,
o deputado Rodrigo Maia avançava
na articulação para se eleger presidente da Câmara após a renúncia de
Eduardo Cunha, pego na Lava Jato.
“Tenho sido procurado por vários partidos por causa do meu perfil.
Estou muito avançado para construir uma base”, disse à coluna publicada aqui no dia 9 de julho de 2016.
Quando o questionei na ocasião
sobre a relação com o PMDB e Michel Temer, então presidente interino durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff, Maia respondeu: “Sou governo. Quero deixar claro que sou interlocutor dele”.
Poucos dias depois, ele foi eleito
presidente da Câmara e reeleito em
fevereiro. Aquelas palavras sobre a
construção de uma base de apoio poderiamfazersentidonocontextoatual em Brasília em que deputados de
partidos de sustentação do governo
de Temer agem nos bastidores para
que Maia o suceda no caso de o plenário da Casa aceitar a denúncia da
PGR contra o presidente.

Desta vez, porém, o deputado não
pode declarar nem dar sinais de movimento parecido. Precisa demonstrar que não conspira, não pede votos, nem atua para derrubar um presidenteda República, mesmo que seja crescente a onda a seu favor dentro e fora do Congresso.
“Não tenho trabalhado contra o
presidente”, disse Maia ontem à colunalogodepoisdeseencontrarcom
Temer no Jaburu.
“Tenho tentado deixar claro. Uma
coisa é ser o dono da agenda econômica (sobre reformas que tramitam
na Câmara). Outra coisa é conduzir uma denúncia, onde meu papel
é cumprir a Constituição e respeitar
os dois lados, governo e oposição”,
afirmou o deputado do DEM.
O recado é claro: uma coisa é trabalhar por reformas importantes para o país, outra é fazer manobras regimentais que possam ajudar no
apoio a Temer na CCJ e no plenário
contra a denúncia. Caberá a Temer,
e não a Maia, reverter tendência cada vez maior de queda do governo.

ruY caStro

Engolindo lixo
RIo DE JaNEIRo - O mundo piora
de hora em hora e, talvez por isto,
o fotojornalismo vive um grande
momento. Um exemplo é a exposição World Press Photo, com os principais registros fotográficos de 2016
—vários brasileiros—, que visitei outro dia no Centro Cultural da Caixa.
Uma das imagens que me tocaram
foi a da tartaruga que reboca uma
rede de pesca no mar das ilhas Canárias. Até onde terá nadado com
aquele peso às costas? Isto se já não
tiver morrido de inanição, por comer plásticos flutuantes que pensou ser águas-vivas.
Dias depois, soubede um golfinho
que prendeu seu focinho na tira de
um chinelo de borracha, em Ubatuba, o que o impediu de se alimentar
e o fez também morrer de inanição.
E li há pouco que 25 dos 29 recifes de coral listados como patrimônio mundial da Unesco podem desaparecer, corrompidos pelo efeito
estufa. Os corais não são só curiosidades turísticas. Protegem as comu-

nidades costeiras contra alagamentos, abrigam uma rica vida marinha
e garantem o sustento de multidões
de pescadores.
Sem falar na inacreditável ilha do
Lixo, no Pacífico, a 1.600 km da Califórnia, formada por dejetos da civilização, levados pelas correntes marítimas e agregados numa área igual
ao RJ, MG e ES somados. Talvez seja uma avant-prémière da catástrofe prevista por Denise Hamú, ambientalista 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 o mar e
seus habitantes possam morrer um
dia, basta constatar o volume de lixo que lhe despejamos por segundo
e ele é obrigado a engolir —sacos de
supermercado, fraldas, camisinhas,
garrafas pet, canudinhos de refrigerante, quilômetros de fio dental
e xixi com resíduos de Ecstasy, Viagra e Rivotril. Imagine se lhe jogarmos políticos.

A princípio, pareceu um erro crasso o material distribuído para a imprensa na reunião de cúpula do G20 na Alemanha, no final da última semana, ter estampado Henrique Meirelles como o representante brasileiro no lugar de
Michel Temer. O ministro da
Fazenda lideraria a comitiva
porque o presidente planejou
ficar no Brasil para tentar segurar a crise política.
Porém, ele mudou de ideia
na última hora —tão na última
hora que não deu tempo de fazer correções no material. Mas,
emumaanáliseumpoucomais
apurada, até que os alemães
não estavam de todo errados.
De um jeito torto, estava ali
indicado quem deve se manter
como peça central do governo,
tanto faz se Temer conseguirá
ou não se manter no Planalto.
Alguns dos principais agentes econômicos já tiraram a cabeça para fora da água para
dizer que o sucesso das reformas econômicas não está mais
atrelado à permanência do peemedebista, como ocorria até
as gravações de Joesley Batista ganharem o país e terem
mais audições que as músicas
de Wesley Safadão (o cantor,
não o irmão dele).
O caldo entornou de vez
com as cada vez mais próximas delações do operador Lúcio Funaro e, consequentemente, do ex-deputado Eduardo Cunha —um verdadeiro
bambuzal para que Rodrigo Janot continue a produzir e atirar flechas contra Temer.
Na sexta-feira (7), por exemplo, o economista-chefe do
banco Santander, Maurício
Molon, disse que a troca do governo poderia até ser positiva
se ajudasse a manter a articulação 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 importante é a aprovação das reformas, tanto faz quem liderará o processo. Caso assuma Rodrigo Maia, que de aliado de última hora do peemedebista se
transformou no nome da vez
para substituí-lo, a permanência de Meirelles é quase certa.
Ele sabe que precisa do ministro porque ele personifica
os interesses dos agentes econômicos no governo. No geral,
ambos dançam no mesmo ritmo, mesmo que às vezes não
falem a mesma língua —como,
por exemplo, quando criticou
a reoneração da folha de pagamento de alguns setores da
economia, medida que ajudaria na arrecadação deste ano.
Sabedor da importância que
tem neste xadrez, o ministro
mantém a pose de quem está
bem firme no cargo e até negocia maior autonomia na
área econômica para ficar na
eventual gestão Maia.
Seja como for, Meirelles deve ter feito a viagem de volta
da Alemanha mais tranquilo
que o atual chefe, que em sua
poltrona no avião presidencial respirava fundo antes de encarar (mais) uma semana decisiva para seu futuro político.
YGOR SALLES é editor da Home e de
Mídias Sociais
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Dos ﬁlhos deste solo és mãe gentil

Governo encurralado

Fernanda Young

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 de maio
de 1970. Cresci na ditadura, em uma
família de classe média, consciente
da brutalidade do regime, mas nada engajada. Creio que deveria ser
cômodo para a maioria dos meus familiares viver com o falso aconchego de uma pátria ditatorial.
É como ter uma mãe déspota, mas
empenhada no crescimento dos filhos. Dura, moralista, asséptica,
pouco afetiva, mas atenta. E, é claro, isso não funciona. Para se preservar aquilo que essa mãe entende como certo, há de se usar recursos macabros.
É mesmo um grande erro enxergar a pátria como uma mãe. Não,
a pátria não é uma mãe. Essa metáfora só se faz aceitável neste texto, 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 sentirme envergonhada. Ao menos não
sou a autora do Hino Nacional, que
já proclama aos brados: “Dos filhos
deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil”. Acredite, não quero debochar o verso. O que desejo ressaltar é que se formos ao cerne do romance familiar psicanalítico, isso
tudo está fadado a dar merda.
Tenho tatuado o mapa do Brasil
no braço, feito há muitos anos, 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 ditadura militar. Tinha apenas a certeza de ser uma pessoa política.
Fui, sou e serei sempre uma pessoa política. E por isso mesmo exponho os meus ideais, ideais esses
que no decorrer dos anos evoluíram
com as leituras sobre o assunto, com
as equivocadas opiniões, com os votos errados.
Tenho orgulho de que a minha
escolaridade tenha sido corrompida, já que a minha formação foi calcada pela música brasileira. Sim,
música brasileira. Em meio a uma
família sem intelectuais, as músicas que tocavam nas rádios foram
os meus primeiros livros de literatura e de política —foi com elas que
me abasteci de uma consciência que
nasce na própria língua.
Muitos anos mais tarde, tatuei o
verso de Fernando Pessoa em cima
do mapa do Brasil, “Minha Pátria é
a Língua Portuguesa”, e assim materializei em meu corpo a importân-
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Visca

São nítidos os movimentos
de Rodrigo Maia rumo ao poder (“Meirelles já discute cenário Maia e quer mais autonomia”,
“Poder”, 9/7). Afinal, ele nunca teria chances numa disputa
eleitoral para presidente. Ou se
agarra à chance que cai em seu
colo hoje e entra para a história como presidente da República, mesmo que por poucos meses, ou corre o risco de ser apenas vagamente lembrado como
mais um presidente da Câmara.
JEFFERSON VIEIRA (São Paulo, SP)

★
Agora até os deputados
querem a saída de Michel
Temer. Rodrigo Maia não é um
bom nome, pois também pode cair a qualquer momento.
O melhor mesmo seriam eleições diretas, mas Temer fora do Planalto já é um avanço.
ClAudIO MAhlER (São Paulo, SP)

★
Parece que vivemos um
Campeonato Brasileiro de
presidentes. Disputas
comandadas nos tapetões,
sem torcida e sem vitórias.
CARlOS GASpAR (São Paulo, SP)

★

Não suporto Michel Temer,
não suporto Lula, não
suporto Dilma, não suporto
Aécio. Porque o meu voto
vale algo, e eu exijo isso!
cia de nossa precedência.
Dos portugueses malucos, orgiástico, emotivos, navegadores; da
beleza dos índios unidos aos negros
e emigrantes; de todo o drama,de
toda a confusão —que as escolas
adoravam esconder— resultou essa
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, a não fugirmos
da luta, a temer a morte. Nós.
Mal-educados, egoístas, preguiçosos, presunçosos, tratados como criasincapazesporvis políticosquenos
estupram, roubam nossos bens, nossos sonhos, nossas poupanças, nossas riquezas naturais, nossa língua,
nossa cultura material e imaterial.

Eu não suporto Temer, não suporto Lula, não suporto Dilma, não
suporto Aécio. Porque o meu voto
vale algo, e eu exijo isso! A começar
acabando com o voto obrigatório.
Vamos ensinar política e não obrigar a votar, que tal? Que tal, efetivamente, acabar com a imunidade política? Que tal rever a proporcionalidade eleitoral?
Quero entender esses elementos
que estão empossados como senadores, em um Congresso que representa causas pessoais. Quero saber
o B-A-BA, porque quero saber falar
corretamente essa língua que poderá fazer com que eu não desista de
vez de habitar essa “mãe obscena”.
Eles, políticos, estão pouco se lixando, porque nunca foram mães.
Porque toda verdadeira mãe sabe
que devemos proteger os nossos filhos. Ninguém parece se importar.
Eu choro. Eu sou mãe. 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

O que esperar de um país
em que um vice-presidente trama a queda da titular do cargo, com a ajuda de um ex-presidente da Câmara que hoje está preso, e, pouco mais de um
ano após assumir o comando
da nação, corre o risco de também ser posto para fora, num
golpe dentro do golpe dado pelo atual presidente da Câmara?

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

Quase como um mantra, pessoas
que teriam praticado caixa dois eleitoral, às vezes ao lado de outros crimes, dizem que suas contas foram
aprovadas pela Justiça Eleitoral.
O exame das contas eleitorais, porém, se dá a partir de informações
prestadas pelo próprio candidato,
sendo dele a responsabilidade pela veracidade do que apresenta.
A análise da Justiça Eleitoral é escritural, com baixa efetividade para a confrontação dos dados com a
realidade da campanha.
Ela consegue apenas, por meio de
pesquisa junto a fornecedores, do
acesso a informações da Receita Federal e de notas fiscais eletrônicas,
constatar algumas omissões ou sobre-preço de produtos e serviços.
Como o caixa dois ocorre pela ausência da escrituração de valores, o
exame é, em regra, incapaz de identificá-lo; tampouco consegue dizer
se os dinheiros declarados, o caixa
um, são de má procedência.
O julgamento das contas não impõe penas, nem multas, nem inelegibilidade, mesmo em caso de desaprovação. Sua utilidade é, somente, tentar dar transparência às finanças de campanha e obrigar a devolução de valores de fontes desconhecidas ou proibidas.
Ele facilita a promoção de ações
eleitorais autônomas (por abuso do

A alegação de que “as
contas foram aprovadas” é,
nos termos da lei, inócua.
Não serve para afastar a
possibilidade do caixa dois
podereconômicooudescumprimento das normas de arrecadação e gastos) que podem ser propostas inclusive em caso de aprovação.
Portanto, o veredito não serve para afastar responsabilidades em relação a valores recebidos ou gastos.
A alegação de que “as contas foram
aprovadas” é, nos precisos termos
da lei, inócua.
O procedimento de análise é trabalhoso e complexo, mobilizando
enormes recursos da Justiça Eleitoral, que pode até requisitar técnicos
dos tribunais de contas. Foram quase 500 mil candidatos nas eleições
municipais, por exemplo.
O prazo para efetuar o julgamento da contabilidade dos eleitos é de
pouco mais de 45 dias, o que não
ajuda na profundidade e qualidade
do resultado. Fazer mais exigiria um
exército de técnicos especializados,
atuando durante todo o período
eleitoral, em supervisão constante
de recebimentos e gastos.
Isso diminuiria, sem fundamento constitucional, o espaço de liber-

dade nas campanhas. Ainda assim,
dinheiro recebido e utilizado em espécie poderia passar incólume.
Melhor do que uma supermáquina de fiscalização é prover a redução dos gastos eleitorais autorizados (material de propaganda e contratação de funcionários, por exemplo), passando pela mudança do
sistema de listas abertas para as listas preordenadas ou para o voto distrital, o que permitiria até o financiamento público.
Para cargos majoritários, além do
corte das despesas permitidas, conviria oferecer recursos públicos, padronizados, para deslocamentos,
elaboração de propaganda em rádio e TV e realização de comícios.
O acompanhamento da Justiça
Eleitoral e do Ministério Público
Eleitoral poderia, com essas providências, almejar maior efetividade.
A criminalização do caixa dois, hoje insuficientemente prevista no artigo 350 do Código Eleitoral, viria
como boa ajuda.
Só não dá para pretender imunidade pela aprovação, contábil, das
contas de campanha.
FILIPPE SOARES LIZARDO é ex-chefe da seção de
contas Eleitorais do TRE-SP
LUIZ CARLOS S. GONÇALVES é procurador Regional
Eleitoral de São Paulo

A sociedade evoluiu, e a leis
devem evoluir com ela. As normas trabalhistas foram criadas há mais de 70 anos, numa outra realidade (“Senadores impõem condições para reforma”, “Mercado”, 9/7).
A esquerda, no entanto, insiste em manter o país no atraso.
JOSE SAlIBA (São Paulo, SP)

★
As empresas e o governo querem legalizar o que é ilegal. Falam mal da Justiça do Trabalho, mas é ela que garante condições mínimas aos trabalhadores. Se hoje a situação já é muito complicada, com desemprego
e baixos salários, com a aprovação da reforma ficará ainda pior.
MARCO ANTONIO NIGRO (São Paulo, SP)

Cotas na USP

Cotas, sociais ou raciais, são
medidas preconceituosas e discriminatórias. O problema é a
baixa qualidade do ensino. O
poder público, ao invés de nomear especialistas no Ministério e nas secretarias de Educação, coloca apenas políticos e apoiadores. Um absurdo.
luIz RuIVO FIlhO (São Paulo, SP)

★
Parabéns à USP por esta decisão. Nunca é tarde para tentar reparar a barbárie que foi a escravidão. As marcas dessa prática
desumana são muitas e justificam plenamente a política de cotas. Enfrentemos eventuais obstáculos e pratiquemos, cada vez
mais, políticas de reparação.
SÉRGIO lESSA (Salvador, BA)

MARCOS BARBOSA (Casa Branca, SP)

★
O PSDB e sua agenda perderam as últimas quatro eleições
presidenciais. Apesar disso, seu
novo presidente, Tasso Jereissati, age no palco do teatro político nacional como se dele fosse proprietário. Pergunto-me de
onde vem a sua certeza de estar representando os interesses
da população para poder decidir
quem derrubar e quem apoiar.
FABRIzIO WROllI (São Paulo, SP)

Revolução de 32

Justíssimo o pagamento de
pensão vitalícia aos combatentes, ou seus parentes, da
Revolução Constitucionalista (“São Paulo gasta R$ 90 mil
por mês com pensão aos veteranos de 1932”, “Poder”, 9/7).
Eles são heróis e merecem cada centavo pago pelo Estado.
CAIO VINICIuS dE M. G. SIMIONI (São Paulo, SP)

Contas aprovadas não absolvem

Reforma trabalhista

★
A maioria dos benefícios pagos aos veteranos e suas famílias tem o valor de R$ 720 mensais.
Ou seja, menos que um salário
mínimo. E menos do que qualquer terrorista comunista recebe
da União. Os combatentes lutaram contra uma ditadura que se
instalava no pais. São guardiães
dos melhores valores paulistas.
Mereciam receber muito mais.

Igreja Universal

Analiso a atividade da Igreja Universal e de similares pela
perspectiva da atuação social (“O
Segredo da Universal”, “Tendências / Debates”, 9/10). Nas periferias do Brasil, onde predomina o desamparo, as igrejas exercem importante papel, sobretudo no combate e controle da violência doméstica, na evangelização e recolocação profissional de jovens. Não é pouca coisa, ante a inépcia do poder público no que se refere à população mais pobre e vulnerável.
lEIlA dE OlIVEIRA, jornalista (Campinas, SP)

★
A Universal não se distancia
da Igreja Católica, que construiu
um império, um país riquíssimo,
com obras de arte de valor imensurável, por meio da contribuição de fiéis que acreditavam assim estar reservando um lugar
especial no céu. Ambas as igrejas
acolhem os sofredores. Portanto,
Deus acarreta sucesso financeiro.
ÂNGElA luIzA BONACCI (Pindamonhangaba, SP)

★

Dá vontade de começar uma
revolução ou um montar um grupo terrorista. Embora não seja vantajoso no momento, é um
bom investimento para o futuro.

Frequento a Universal há 21
anos e posso testemunhar que
nunca ouvi nas reuniões qualquer menção ou crítica a governos (“Universo em expansão”,
“Poder”, 9/7). Quanto à captação
de recursos, considero que são
utilizados para abrir templos nos
mais diferentes países. A maioria das catedrais têm acomodações confortáveis, elevadores,
estacionamento grátis e seguros. As palavras dos pastores são
no sentido de ensinar a Bíblia.
Então, qual seria o problema?

JOSÉ GOMES ROChA (Aracaju, SE)

JANE VIdAl (Jundiaí, SP)

FlAVIO TORRES (São Paulo, SP)

★
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ERRAMOS
OPINIÃO (30.JUN, PÁG. A2) A leitura da
denúncia contra o presidente Michel Temer durou uma hora e 36
minutos, não 36 minutos, como
informou incorretamente a coluna intitulada “A tática do plenário vazio”.

erramos@grupofolha.com.br

ILUSTRADA (8.JUL, PÁG. C4) O texto
“Jazz na fábrica trará atrações de
8 países” informou incorretamente que o guitarrista Juan “Chicuelo” Gómez e o pianista Marco Mezquida, do duo espanhol ChicueloMezquida, eram violonistas.

★★★
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Laços desfeitos
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
manifestou profundo incômodo com a desconfiança
de aliados de Michel Temer sobre suas atitudes. Maia
confidenciou a pessoas próximas que se sente “injustiçado” e que o governo cobra uma posição pró-ativa,
no momento em que ele optou pela institucionalidade.
Queixou-se especialmente do ministro da Casa Civil,
Eliseu Padilha. O democrata dizem que não saiu feliz
da conversa que teve com Temer, neste domingo (9).
Último nó Ao desfiar seu
novelo de críticas, Maia poupou Michel Temer de críticas.
Aliados do presidente da Câmara dizem que o único elo
ainda preservado é a relação
pessoal dos dois.
Ruim de conta Apesar
de o Planalto ainda sustentar que tem 40 votos contra
a denúncia de Temer na CCJ
da Câmara, mesmo deputados aliados fazem diagnóstico menos otimista. Ala ainda
afeita ao presidente diz que
ele conta hoje com 30 apoios —menos do que precisa
para um resultado favorável.
Remediado está O governo já admite que o parecer
do relator do caso, deputado
Sergio Zveiter (PMDB-RJ), será pela aceitação da denúncia contra Temer. Diz, porém,
que se for necessário estimulará mais trocas na CCJ para
vencer o relator e obter vitória política.
Peso real O resultado da
CCJ não tem caráter determinante para o processo contra
Temer, mas é visto na Câmara
como forte indicativo, especialmente para deputados que
ainda estão indecisos.
Sem pular na cova Uma
derrota indicaria o grau de debilidade do governo, favorecendo a debandada de parlamentares que estão na base,
mas não querem morrer abraçados com o lado perdedor.

A sombra O fortalecimento de Rodrigo Maia no
xadrez político assustou a ala
mais conservadora do PSDB
paulista. Expoentes do partido no Estado dizem que
é o momento de pensar se,
estando ruim com Temer, o
quadro não pode ficar pior
com a ascensão do presidente da Câmara ao Planalto.
Não é para tanto Essa ala do tucanato discorda
da fala do presidente interino do partido, Tasso Jereissati (PSDB-CE), que apontou Maia como ponte segura
para a travessia até 2018. Dizem que, do ponto de vista de
consolidação da estabilidade
econômica, o democrata ainda deixa a desejar.
Hora extra Presidente da
CCJ na Câmara, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG) decidiu
passar o fim de semana em
Brasília. Na sexta (7),passou
grande parte do dia no gabinete do colegiado assinando
despachos para tentar cumprir o rito e o prazo que estabeleceu para a análise da denúncia contra Temer.
Eterna gratidão Segundo aliados, Sergio Zveiter (PMDB-RJ), relator da denúncia contra Temer na CCJ
da Câmara, tem “enorme gratidão” a Jorge Picciani, presidente da Assembleia Legislativa do Rio e pai do ministro
Leonardo Picciani (Esporte).

Poupar ninguém Em
sua proposta de delação, o
ex-deputado Eduardo Cunha
fala sobre integrantes do Judiciário do Rio. O foco, porém, são mesmo Michel Temer e Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência)
Maratona Apesar da concorrência de Cunha, o corretor Lúcio Funaro se esforça
para concluir os anexos de
sua proposta de delação até
o próximo dia 14, data marcada para seu retorno da carceragem da PF para a Papuda. Quem esteve com Funaro
nos últimos dias garante que
ele está tranquilo e confiante.

Graças a você Picciani
assumiu a coordenação da
campanha de Zveiter à Prefeitura de Niterói, em 2000, às
vésperas do primeiro turno.
Pesquisas apontavam o peemedebista em terceiro lugar.
Com Picciani, Zveiter conseguiu ir ao segundo turno, o
que viu como vitória política.

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 de mais investigações.
DE CARLOS VELLOSO, ex-presidente do STF, sobre as acusações feitas pelo
procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra Michel Temer.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chega ao Palácio do Jaburu para reunião com Michel Temer neste domingo (9)

Maia não garante a Temer
aceleração de denúncia

Presidente da Câmara diz que análise de acusações dependerá de comissão
Sinalização contraria
interesse de presidente,
que quer tramitação
rápida para facilitar a
busca por apoio na CCJ
DE BRASÍLIA

O presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), não
deu garantias ao presidente
Michel Temer de que a denúncia apresentada contra o
peemedebista será votada antes do recesso parlamentar,
como quer o governo.
Com receio de um agravamento da crise e do aumento
de dissidências na base aliada, Temer busca encerrar esse processo o quanto antes.
O presidente recebeu Maia
neste domingo (9) no Palácio
do Jaburu para questioná-lo
sobre o cronograma da votação, segundo a Folha apurou.
O presidente da Câmara disse que a data da decisão final
sobre a denúncia no plenário
dependerá da tramitação do
tema na CCJ (Comissão de
Constituição e Justiça).
Apesar das intenções do
governo de acelerar a votação, o cronograma estabelecido até agora deixa aberta a
possibilidade de que o processo só seja concluído em
agosto —após o período de recesso parlamentar que começa em 18 de julho.
O principal entrave para as
tentativas de dar velocidade
à votação foi uma decisão do
presidente da CCJ, Rodrigo
Pacheco (PMDB-MG), de ouvir os 132 titulares e suplentes da comissão, além de deputados e líderes partidários.
Os debates devem levar
cerca de 40 horas, mas o governo vai tentar limitar o número de falas.
Além disso, o Planalto busca brechas nas regras de tramitação para tentar garantir
a votação no plenário ainda
nesta semana. O presidente
recebeu ministros e líderes de
sua base no fim do dia para
discutir estratégias.
A aliados Maia tem relatado que seguirá o regimento
interno, a Constituição e os
acordos feitos entre os deputados e que, portanto, evitará manobras que possam

Em reunião da Comissão de Fiscalização e Controle da
Câmara, em maio, o ministro das Comunicações, Ciência
e Tecnologia, Gilberto Kassab (PSD), participou de um
debate sobre o lançamento do satélite de Defesa e Comunicações Estratégicas. Após receber elogios pela iniciativa, Kassab brincou com os deputados:
— Vale a pena dizer que o próximo satélite terá um
aperfeiçoamento — disse.
— Um compartimento no qual cada deputado vai poder enviar quatro pessoas. Vou fazer atendendo a alguns
pedidos aqui. Foi uma falha nesse primeiro — concluiu,
levando os parlamentares às gargalhadas.

Segundafeira
(10.jul)

A partir de
quarta-feira
(12.jul)

A partir
do fim dos
debates

Plenário
da Câmara

> 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

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

> Tem início a votação nominal no painel

eletrônico. O parecer é aceito ou rejeitado por
maioria simples —ao menos 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

> 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

Total: 513 deputados

Volta
ao STF

Afastamento

342 são necessários
para autorizar o início
de uma ação penal

> Caso a Câmara autorize a abertura do

processo, o plenário do STF ainda precisa
decidir se aceita ou não a denúncia

> Se a denúncia for aceita pelo STF, o

presidente ficará suspenso de suas funções
por até 180 dias

180
dias
Retorno

> Se, decorrido esse prazo, o julgamento não
estiver concluído, cessará o afastamento
do presidente
> Mesmo com a volta do presidente ao

cargo, o julgamento continua

ser vistas como benefícios a
Temer ou à oposição.
O Planalto quer encerrar a
votação da denúncia antes do
recesso porque acredita ter
votos para vencer na CCJ e no
plenário agora e que o cenário tende a se deteriorar caso
o processo se estenda.
No próximo mês, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pode apresentar
novas denúncias contra Temer. Há também receio sobre
as delações do ex-deputado
Eduardo Cunha e do corretor
Lúcio Funaro.
MAPEAMENTO

Para tentar vitória, partidos aliados de Temer vão
substituir integrantes da CCJ
que tendem a votar contra o
presidente. Além disso, ele
voltará a conversar com alguns dos 11 deputados que o
governo considera indecisos
em sete partidos —DEM, PDT,
PPS, PP, PMDB, PSB e PSDB.
Na tarde desta segunda-feira (10), deve ser lido o parecer do relator, Sergio Zveiter
(PMDB-RJ), sobre a denúncia.
Também deve se manifestar
o advogado Antônio Claudio
Mariz de Oliveira, responsável pela defesa de Temer.
Depois disso, a expectativa é que haja pedido de vista
e só na quarta (12) tenham início as 40 horas de debates.
Numa contabilidade otimista de aliados de Temer,
além dos 11 deputados indecisos, há 39 votos a favor do
presidente e 15 contra.
Enquete da Folha, porém,
indica que 21 membros da CCJ
são favoráveis à denúncia.
Apenas seis deputados da comissão declararam votos a favor de Temer. O presidente
precisa de maioria simples
(mais da metade dos votos).
PSD, PRB e PR também trocarão integrantes.
O PP também pode tirar Esperidião Amin (SC), que não
revela seu voto.
No PSD, Evandro Roman
(PR) substituirá Expedito Netto (RO), que declara voto contra Temer. No PRB, Cleber
Verde (MA) Beto Mansur (SP)
ocuparão as posições de Lincoln Portela (MG) e João Campos (GO), que não declaram
voto. (BRUNO BOGHOSSIAN, DANIEL
CARVALHO E ANGELA BOLDRINI)

PSDB deve deixar cargos após reformas, diz Alckmin
DE SÃO PAULO

Passagem só de ida

PRÓXIMOS CAPÍTULOS
Como está o andamento da denúncia contra Temer

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB),
defendeu que seu partido deixe de participar do governo
do presidente da República,
Michel Temer (PMDB), após
a aprovação das reformas trabalhista e da Previdência.
Ao falar à imprensa após o
desfile comemorativo da Revolução Constitucionalista de
1932, na manhã deste domingo (9), na capital, o governa-

dor ressaltou que anteriormente havia se posicionado
contra a ocupação de cargos
pelo PSDB no governo Temer.
Segundo Alckmin, os tucanos deveriam somente ter dado apoio às reformas propostas pelo peemedebista.
Em seguida, o governador
afirmou que a legenda não deve continuar na administração federal após a aprovação
das alterações nas regras trabalhistas e previdenciárias.
“Hoje o que nós devemos

fazer? Aguardar o término
das reformas. Depois disso,
eu vejo que não há nenhuma
razão para o PSDB participar
do governo”, disse.
Presente ao mesmo evento, o prefeito de São Paulo,
João Doria (PSDB), repetiu
seu posicionamento de que a
saída do governo Temer pode ser discutida, mas que,
ainda assim, o partido deve
continuar apoiando as alterações nos regimes trabalhista e da Previdência.

“Eu não defendo que o
PSDB se mantenha no governo. Defendo que o PSDB tenha um olhar para o Brasil.
Pode até ser sem ficar no governo, essa é uma questão do
debate”, afirmou.
A fala de Doria mantém a
estratégia de não ter um discurso 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
PSDB à Presidência em 2018.
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Nos últimos dias da semana passada ganhou força o movimento
para substituir temer por Rodrigo maia na Presidência da República. Não chega a ser um embate
que empolgue as massas. A maior parte dos brasileiros gostaria
que o voto decidisse o substituto
de temer. mas ninguém se importa
com o que os brasileiros querem.
Assistiremos, portanto, nas próximas semanas, a uma disputa pela Presidência entre dois marmanjos que não venceriam eleições
para presidente do Bangu.
temer ainda tem aliados de peso. muita gente no empresariado
ainda o defende. A máquina peemedebista é poderosa, e joga pesado. Ainda é possível achar editoriais de jornais importantes defendendo temer. Dilma não tinha
nada disso em sua fase terminal.
mas, justamente porque maia
não representa qualquer mudança
substancial, o custo de abandonar

Temer vs. Maia
CELSO ROCHA DE BARROS
temer é muito baixo. maia não
está parado por não querer fazer
campanha contra temer. A campanha dele é ficar parado e prometer permanecer nessa posição
por um ano e meio, enquanto tudo ao redor continua exatamente como está. seu slogan é “o outro cara está caindo, eu sei ficar
parado em pé”. maia quer deixar de ser vice, mas aceita sem
problemas continuar decorativo.
Nesse ponto, temer é mais frágil do que Dilma. mesmo setores de
esquerda que disputavam com o
Pt a hegemonia na esquerda (PDt,
Psol, etc.) foram contra o impeachment, porque temer já havia
apresentado “Ponte para o Futuro”

assistiremos a uma disputa
entre dois marmanjos que
não venceriam eleições
para presidente do Bangu
como seu programa de governo.
se o vice de Dilma fosse outro esquerdista, a esquerda não-petista teria abandonado Dilma sem
maiores remorsos.
E todos sabem que temer está
prestes a ser atingido pelo tsunami das delações de Cunha e Funaro. Vai ficar mais difícil conceder
benefício da dúvida ao presidente
da República nos próximos meses.
Faz tempo que já não é fácil.
A favor de maia estão parte do

PsDB e, o que é muito mais importante, do mercado. Ninguém imagina que o sujeito que só teve 3% para prefeito do Rio de Janeiro porque
sua vice era Clarissa Garotinho seja um grande líder. mas maia tem
um convívio razoável com a base
de temer e defende as reformas.
As acusações contra maia não devem chegar no ponto de lhe colocar na cadeia tão rápido quanto
as que atingem temer. E os investidores não se importam se as reformas tiverem que ser feitas trocando o corrupto conservador
na Presidência anualmente.
se não tem muita consequência para o cotidiano dos brasileiros, uma eventual substituição de

presidente da República neste momento mudaria a relação de forças dentro da centro-direita para
a eleição do ano que vem.
Com o impeachment, o PmDB
passou a liderar o campo liberalconservador. se maia vencer a disputa em curso, o equilíbrio anterior,
em que essa turma era liderada pela aliança PsDB/DEm, começaria a
ser restaurado (talvez como DEm/
PsDB). Em especial, se o PmDB trair temer, seus parlamentares reafirmarão a vocação do partido de
ser o aliado de todos os governos,
sem nunca ocupar a Presidência.
Você sorriu imaginando o PmDB
traindo temer, eu vi daqui.
Encerro a coluna com um exercício para o leitor: se você quisesse ganhar (ou manter) o apoio do
empresariado para se tornar (ou
se manter) presidente da República, o que você faria na disputa atual no BNDEs? Eu sei, o certo seria
decidir isso por outros critérios.

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

Adotam postura
de contestação
perante a família
e o partido

São jovens

Estão em
primeiro
mandato

Querem sair
do governo

Defendem o
liberalismo
econômico

Não recuam de
suas posições
nem entre si
mesmos
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thais bilenky

enviada especial a brasília

“Tem que ser bem ousada”, diz, sorrindo, a deputada Mariana Carvalho, 30, em
seu amplo gabinete da 2ª Secretaria da Câmara, em que
ocupou uma parede inteira
com uma foto do rio Madeira.
“Tem pessoas que acham
que você tem que esperar na
fila. Vejo gente aqui há seis
mandatos que nunca teve
destaque. Eu acho que quem
faz o momento somos nós.”
Ela comenta que, com o
aparelho fixo recém-colocado nos dentes, ficou com cara “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 compor a Mesa Diretora
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

FORA DO NINHO

Ala ‘rebelde’ tucana, cabeças pretas forçam debate sobre a saída do governo
retirando da eleição.
A atitude de Mariana ilustra o comportamento dos chamados “cabeças pretas”, grupo de cerca de dez deputados
jovens do PSDB, que, chegando à reta final de seus primeiros mandatos, começam a
pensar no futuro político.
Antes mais descontraídos,
agora eles lutam por espaço
dentro e fora do partido. Ao
forçarem a discussão sobre a
saída do PSDB do governo,
voltaram a atrair holofotes
em momento de desgaste dos
líderes tucanos tradicionais.
Veem na crise uma janela
de oportunidades. “Estou
animado com o momento político do Brasil”, afirma Pedro

Cunha Lima, 28, deputado
pela Paraíba. “É preciso explicar isso, eu sei. Estou animado, porque há espaço para uma nova construção.”
Primeiro vice-líder do
PSDB na Câmara, ele diz que
se “cobra para tentar, sei lá,
botar mais a cara. Algum movimento vai pegar, não é possível que a gente fique nessa
carência de alternativa”.
Não que a briga por espaço seja uma “guerra” no partido, pondera Daniel Coelho
(PE), 38. Ele elogia Aécio Neves (MG), presidente afastado do PSDB, e Ricardo Tripoli (SP), líder na Câmara, por
terem dado espaço aos novatos. Fato é que a longa tem-

porada na oposição favoreceu a renovação, afirma ele.
Mas, alertam os cabeças
pretas, não basta ser jovem
para pertencer ao grupo. É
preciso demonstrar uma atitude de contestação e independência. Arthur Virgílio
Bisneto (AM), 37, por exemplo, é criticado pela influência de seu pai, Arthur Virgílio
(PSDB), prefeito de Manaus.
Shéridan (RR), 33, também
não integra o grupo. Diz que
o “maior cabeça preta de todos” é Fernando Henrique
Cardoso, por quem se diz
“apaixonada” e de quem tem
uma foto no gabinete.
O próprio Cunha Lima era
visto com resistência. Filho do

senador Cássio Cunha Lima
(PSDB-PB), só ganhou a confiança dos colegas ao mostrar
que segue a própria linha.
fator temer

Apesar de ser a bandeira
mais visível dos cabeças pretas, a oposição ao presidente
Michel Temer não é consensual. O mineiro Caio Nárcio,
30, um dos articuladores do
grupo e presidente da Comissão 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 dele mesmo. Meu
irmão, você tem que fazer um
pronunciamento para falar do
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 incomoda de ser chamado de
liberal, pelo contrário”, diz
Daniel Coelho, 38.
Das conversas sobre o assunto resultaram projetos de
lei como o do Voucher Creche,
coassinado por Coelho, Cunha Lima e Pedro Vilela (AL).
Em tramitação, o texto prevê
a compra de vagas na rede
particular para suprir o deficit de creches no país, uma
proposta liberal clássica.
A vida social, garantem,
restringe-se a almoços, cafés
e viagens em família. As noitadas do início do mandato
se tornaram escassas, não
apenas pelo trabalho, mas
também pelo temor de que tenham a juventude confundida com irresponsabilidade.

PrinciPais nomes dos cabeças-Pretas
Fotos psdb/divulgação

Pedro Vilela, 32

Pedro Cunha Lima, 28

Caio Nárcio, 30

Daniel Coelho, 38

Mariana Carvalho, 30

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

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

Filho do ex-deputado Nárcio
Rodrigues, réu em duas ações que
chegou a ser preso, é deputado do
PSDB por Minas. Formado em ciências
sociais pela PUC Minas, 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

Deputado do PSDB por
Pernambuco, casado, tem
dois filhos, é formado em
administração de empresas
com mestrado na área
pela Universidade de
Bournemouth, na Inglaterra.
Foi candidato a prefeito de
Recife em 2012 e 2016. Está
tentando se tornar vegano

Filha do ex-deputado Aparício
Carvalho, deputada federal por
Rondônia, segunda secretária da
Câmara e vice-presidente do PSDB
nacional, é advogada e médica
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
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Coronel ajudou Temer a melhorar discurso

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

Denise Guimarães - 23.mai.2016/Folhapress

Oﬁcial inativo da PM,
dono de fazenda em
Duartina (SP) se diz
estudioso e é ‘tido como
poderoso’ na região
JOSÉ MARQUES
CATIA SEABRA
DE SÃO PAULO

REYNALDO TUROLLO JR.
DE BRASÍLIA

“Se você continuar com esse discurso, não vamos ter
cem votos”, reclamou o coronel João Baptista Lima Filho
ao amigo Michel Temer em
1994, durante campanha do
atual presidente a deputado
federal por São Paulo.
Lima, aposentado da Polícia Militar paulista, deu a
bronca após o então candidato declarar a uma plateia de
peões na fazenda Esmeralda,
em Duartina (SP), que, se eleito, iria “propugnar pela figura do parlamento alemão do
ombudsman e pelo recall legislativo”. O público, que foi
lá para comer churrasco, não
entendeu nada.
Já naquela época, “doutor
Temer” era apenas “Michel”
para o oficial da PM.
Quem contou a história à
Folha, em meio a risadas, foi
o próprio coronel Lima, em
maio do ano passado. Antes
da campanha de 1994, ele havia sido assessor de Temer na
Secretaria da Segurança Pública nos governos Franco
Montoro(1983-1987)eLuizAntônio Fleury Filho (1991-1995).
O Planalto informou que o
coronel coordenou todas as
campanhas de Temer, desde
a primeira, em 1986. “Era sua
função auxiliar na parte administrativa, gerenciando a
campanha e supervisionando a prestação de contas.”
Hoje, Lima é figura-chave
nas investigações da Polícia
Federal sobre o presidente.
Dois executivos da JBS afirmaram, em acordo de delação, que a empresa deu R$ 1
milhão nas mãos de Lima, em
2014, como parte de um suposto acordo feito entre Temer e Joesley Batista.
A fazenda Esmeralda foi
comprada por Lima em 1989,
dois anos depois de ele obter
o registro de arquiteto em São
Paulo. Ele e a empresa Argeplan Engenharia, também
dona da fazenda, ajudaram a

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

Retrato de João Baptista
Lima Filho, amigo de Temer
financiar a campanha de Temer em 1994 com R$ 100 mil
—cerca de R$ 500 mil em valores corrigidos. Em 2011, o
coronel passou a ser oficialmente sócio da Argeplan.
Depois do discurso para os
peões, Michel Temer viajou
com o coronel de carro e fez
comícios na região até chegar
ao município de Panorama, a
300 km de distância. Ao fim
da jornada, o candidato“já estava com um discurso bom”,
segundo avaliação do amigo.
Nascido em Bauru (SP), em
dezembro de 1942, Lima se

mudou para São Paulo ainda
na juventude e entrou na PM.
Ao concluir a academia, conforme contou, passou num
vestibular para odontologia,
mas ouviu de um capitão que
não ia aguentar “ficar numa
sala mexendo na boca de ninguém” e desistiu da carreira.
Na PM, tornou-se comandante do serviço de engenharia. Era bem-visto por outros
oficiais que o conheceram à
época. Eles o descreveram como um sujeito bem-humorado. No período, atuou em
campanhas políticas.
Hoje, não é mais influente
na corporação e é desconhecidoentreoficiaismaisjovens.
Acabou como assessor da
Secretaria da Segurança no
governo Franco Montoro, onde trabalhou com outros dois
secretários antes de virar funcionário de Temer.
Lima disse à reportagem
que, nesse período, além de
exercer suas funções na corporação, vivia para os estudos. “O ‘Limão’ estava solteiro, o que é que ia fazer? Eu não
sou um homem da noite, de
fumo, de bebida, dessa coisa

toda.Euaproveitavameutempo para ir à escola”, contou.
Casou-se com a também arquiteta Maria Rita Fratezi, que
disse ter conhecido em um
curso de pós-graduação em
arquitetura da USP. No entanto, a FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo) afirma que nenhum dos dois estudou na instituição, seja na
graduação ou na pós.
Na internet, Fratezi compartilha fotos de animais e, à
época do impeachment da expresidente Dilma Rousseff,
mensagens contra a petista e
seu antecessor, Lula —cujas
gestões chama de “suplício”.
O casal não tem filhos. “Na
hora que o ‘Limão’ baixar na
sepultura, não vai ter ninguém pedindo teste de DNA”,
brincou o coronel.
Em 1993, “quando bateu 30
anos de serviço”, foi ao governador e pediu para sair da
corporação. Atualmente, recebe R$ 24 mil por mês.
Em 2000, comprou um dúplex de 446 metros quadrados
com seis vagas na garagem na
região do Morumbi. O valor
venal é de R$ 3,3 milhões, mas

Novas delações podem detalhar crime em fundo
Pivô de investigações sobre Geddel, FI-FGTS deve ser citado por Cunha e dono da Gol
WÁLTER NUNES

DE SÃO PAULO

Centro das investigações
que levaram à prisão de Geddel Vieira Lima, um dos exministros mais próximos de
Michel Temer, o fundo FIFGTS nasceu com o objetivo
aplicar o dinheiro do Fundo
de Garantia por Tempo de
Serviço do trabalhador em
obras do PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento).
A medida, criada em 2007
pelo então presidente Lula
(PT), parecia distribuir vantagens para todos os lados.
Numa ponta, o trabalhador
lucraria com aplicações que
prometiam render mais que
os ganhos pagos no fundo
tradicional. No âmbito geral,
o país se beneficiaria do financiamento aos setores de
transporte, habitação, energia e saneamento básico.
A Lava Jato mostrou, no entanto, que políticos do PMDB,
liderados por Eduardo Cunha
(RJ), e executivos e conselheiros da Caixa Econômica Federal, que administra o fundo, cobravam propina de empresários interessados em dinheiro do FGTS.
Além de Geddel (PMDBBA), que foi vice-presidente
de pessoa jurídica na Caixa

entre 2011 e 2013, as operações Sepsis e Cui Bono? apontam a participação do ex-ministros Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) e do operador
financeiro Lúcio Funaro, também presos, no esquema.
Até agora, todos negam envolvimento em crimes, mas
tanto Cunha quanto Funaro
negociam acordos de colaboração premiada.
Delatores da Odebrecht
também relataram o pagamento de propina para que o
fundo comprasse participações acionárias do braço ambiental e de transportes da
companhia baiana e adquirisse certificados públicos que
financiariam obras da empreiteira no Rio de Janeiro.
Entre as empresas acusadas de pagar suborno estão a
Eldorado Celulose, de Joesley Batista, e a BR Vias, da família Constantino, dona da
Gol Linhas Aéreas.
TEMER

As apurações resvalam em
Temer, que não é oficialmente investigado no caso. Apontados como líderes do esquema, Cunha, Geddel e Henrique Alves foram aliados muito próximos do presidente.
Cunha incluiu Temer na
sua lista de testemunhas e en-

viou a ele perguntas sobre sobre fatos investigados pela
Polícia Federal. Fez questionamentos sobre um caso envolvendo Henrique Constantino, dono da Gol, que teria
pago propina para conseguir
um financiamento de R$ 300
milhões do fundo para uma
de suas empresas, a BR Vias.
“Vossa Excelência conhece Henrique Constantino? Esteve alguma vez com ele?
Qual foi o tema? Tinha a ver
com algum assunto ligado ao
financiamento do FI-FGTS?”,
perguntou Cunha. No relatório da operação Cui Bono? a
Polícia Federal mostra trocas
de mensagens de celular entre Cunha, Funaro, Geddel e
o ex-vice presidente da Caixa
Fábio Cleto operando em favor da BR Vias.
Constantino negocia há
meses um acordo de delação
em que pretende contar que
pagou R$ 10 milhões em propina em troca da liberação do
financiamento para a BR Vias. Um dos anexos da proposta relata que após negociar o
suborno com Cunha, Constantino reuniu-se com Temer
para validar o acordo.
Segundo Constantino,
Cunha não falou de propina
nesse encontro, mas sim de
apoio do empresário ao grupo

político de Temer. O encontro aconteceu em 2012 e não
constou da agenda oficial do
então vice-presidente.
FRAGILIDADE

O patrimônio do fundo somou R$ 31,9 bilhões no final
de 2015, data do último relatório disponível. Levantamento feito a partir de um sistema da Receita Federal
aponta que grande parte das
cerca de 800 empresas processadas pelo Leão em razão
da Lava Jato, devedoras de R$
10 bilhões, tinha contratos
com o FI-FGTS.
Segundo o economista
Claudio Frischtak, a corrupção foi facilitada pela fragilidade dos mecanismos de controle da instituição. “Transparência é fundamental. As
propostas devem ser publicadas com antecedência e as
pessoas devem poder questionar antes de o investimento
ser feito”, diz.
Frischtak defende que o
fundo é uma boa iniciativa.
“É realmente uma discussão
oportuna saber o que fazer
para que o dinheiro do trabalhador tenha um rendimento
melhor. É preciso olhar para
frente, entender o que precisa ser feito para que não haja desvios”, afirma.

estima-se que no mercado
custe mais de R$ 5 milhões.
Ao falar com a Folha, no
ano passado, o coronel disse
que precisaria organizar seus
impostos de renda para saber
como adquiriu a propriedade.
CORONELISMO

Um jornal de 1996, da cidade de Garça, vizinha a Duartina, destacava como manchete: “Coronelismo ainda
existe na região de Garça”.
O texto dizia que Lima fechou estradas municipais
com porteiras e afirmava que
ele “manda e desmanda” na
região porque é “tido como
poderoso e amigo de políticos poderosos”.
Além da campanha de
1994, a fazenda Esmeralda
serviu de refúgio para Temer
em outras ocasiões. Em maio
de 2016, o MST invadiu o local e afirmou que Lima era
“laranja” de Temer. O Planalto afirma que o presidente
não tem propriedades rurais.
O coronel também falou
que as acusações de ser “laranja” eram boatos de um
“sujeito de língua comprida

igual língua de dragão”. “Ele
frequentava boteco, quermesse, e aí começou: ‘Essa fazenda é do Michel’”.
Depois da ação do MST, Lima entrou com queixa-crime
contra a entidade por calúnia
e difamação e a denunciou como “organização criminosa”.
Não foi o único transtorno
a que Lima reagiu com processos. Em 1999, processou a
United Airlines depois de ter
as malas extraviadas ao voltar de Miami. Seis anos depois, processou uma agência
de viagens pelo mesmo motivo e outros “inúmeros dissabores”, segundo decisão do
juiz —daquela vez, viajou com
a família do dono da empreiteira Construbase, Vanderlei
de Natale, também amigo de
Temer. Natale emprestou um
helicóptero para o então vicepresidente viajar a Tietê (SP),
sua cidade natal, em 2014.
Lima foi internado num
hospital de São Paulo com
suspeita de câncer, onde ficou até o último dia 23.
Procurados nas últimas semanas, ele e seu advogado
não falaram à Folha.

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 ao mesmo
tempo colaborasse com
a economia do país

Criação
Nasceu em 26
de novembro de 2007,
no governo Lula
Capital, em R$ bilhões
31,9
21

Inicial

Atual*

* Dados de 2015, os últimos disponíveis

COMO FUNCIONA
Participações

1 O FI-FGTS compra

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

Investimentos

2 Um comitê de

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

Composição do comitê
12 membros, sendo:

6 indicados
pelo governo
federal

3 indicados por
sindicatos dos
trabalhadores

3 indicados
por sindicatos
patronais
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GOVERNO ENCURRALADO

Após 3 meses, investigações sobre
delação da Odebrecht emperram

Desde abril, STF autorizou a abertura de 77 inquéritos, que esbarram na comprovação de casos
No Supremo, apurações
têm sido redistribuídas
entre dez ministros;
até agora, não foram
apresentadas denúncias

CAmILA mAttOSO
LEtíCIA CASAdO

DE BRASÍLIA

Três meses depois de o STF
(Supremo Tribunal Federal)
autorizar a abertura de inquéritos, as investigações envolvendo a delação de executivos
da Odebrecht não avançam.
O caso da empreiteira chegou a ser chamado de “delação do fim do mundo” por envolver políticos de todos os
partidos e tendências.
Uma análise feita pela Folha aponta que tem sido difícil para os investigadores
comprovar os relatos feitos
pelos delatores à PGR (Procuradoria-Geral da República).
Há outro fator que coloca
uma incógnita sobre o futuro
das investigações: 24 dos 77
inquéritos abertos desde abril
saíram das mãos de Edson Fachin, relator original, e foram
para outros ministros. E esse
número aumenta a cada dia.
Nenhuma denúncia foi
apresentada até agora em relação a esses inquéritos. A delação da JBS, homologada em
maio —quase quatro meses
após a da Odebrecht—, já virou base para três acusações
da Procuradoria, uma delas
tendo como alvo o presidente Michel Temer.
Após abertos, os inquéritos
da Odebrecht foram enviados
para a Polícia Federal, com
prazo fixado de 30 dias para
cumprimento de diligências.
A PF, no entanto, não conseguiu realizar todas as medidas e solicitou mais tempo em
cada uma das investigações.
PROVAS

Pela leitura dos andamentos 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.
Uma série de pesquisas foi solicitada, como a evolução patrimonial dos investigados,
acesso e destino de pessoas
no Congresso e prestações de
contas em eleições.
Todos os políticos ouvidos
negaram as acusações. Oito
ministros, 39 deputados e 24
senadores foram delatados.
Aos delatores, que também
foram chamados a depor novamente, a PF pediu mais detalhes dos repasses, mas em
geral teve respostas vazias.
Em alguns casos, a polícia
identificou contradições. O

ex-diretor de Relações Institucionais Alexandrino Alencar, por exemplo, afirmou ter
feito uma reunião com a deputada Maria do Rosário (PTRS) em 2010 para tratar de doação de campanha.
Ele disse que o encontro foi
no escritório da então candidata, em Porto Alegre.
Em seu depoimento, a petista afirmou que só alugou a
sala mencionada em 2014, levando como prova seu contrato com a imobiliária.
RelAtORiA

Fachin é, desde a morte de
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 principal da Lava Jato, o desvio de
dinheiro da Petrobras.
Com as mudanças, 10 dos
11 ministros decidirão sobre
suspeitas referentes à empreiteira, o que deve gerar conflitos, com definições e interpretações diferentes para situações semelhantes, além
de debates entre as duas turmas do tribunal.
“Esse é o sistema regimental e não se pode ver nisso
qualquer insegurança. O inverso é que fugiria à organicidade do direito”, diz o ministro Marco Aurélio Mello.
“Isso não atrapalha o andamento. A demora se dá mais
pelo tempo das investigações”, afirma Gilmar Mendes.
Ministros, investigadores e
advogados afirmam que a redistribuição é importante para a celeridade dos processos,
mas se dizem preocupados
com a possível desigualdade
nas decisões.
“É natural que os juízes tenham entendimentos diferentes. Mas o STF, que é a corte suprema, deveria se pautar por uniformizar os tribunais. E eles vão fazer justamente o contrário. Isso vai gerar tratamento desigual para
os réus e já esta gerando”,
afirma o advogado Leonardo
Sica, doutor em direito penal.
Advogados discordam sobre a existência de critérios
para a distribuição.
Para Gustavo Badaró, professor de direito da USP, “não
tem havido critério seguro para determinar quando um inquérito é conexo com a Lava
Jato”. “O STF deveria ser o
guardião, mas a gente vê que
a conveniência é o que está
dando o tom”, diz.
“Acho que o Supremo está
observando o critério de forma bastante técnica”, disse o
advogado Luis Henrique Machado, que defende Renan
Calheiros (PMDB- AL) e outros políticos.

FUTURO INCERTO
Investigações foram distribuídas a 10 ministros do Supremo
1º.dez.2016

77

INVESTIGADOS

executivos
Delação de
da Odebrecht é assinada
com o Ministério Público*

Marco Aurélio Mello
> Pedro Paulo (PMDB-RJ)
Gilmar Mendes
> Aécio Neves (2x) (PSDB-MG)
> Aloysio Nunes (PSDB-SP)
Ministro das Relações Exteriores

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

> José Serra (PSDB-SP)

Desde abr.2017

77 inquéritos foram

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

Fachin: ainda
vai decidir sobre
as demais
investigações
abertas

24

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

Alexandre de Moraes
> Aécio Neves (PSDB-MG)
> Jutahy Magalhães (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)
Rosa Weber
> Eliseu Padilha (PMDB-RS)

Consequências

Ministro da Casa Civil

> Fabio Faria (PSD-RN)

> Dalirio Beber (PSDB-SC)

Ritmos, ritos e decisões vão ser diferentes: o
tempo de cada relator analisar um caso, a
apreciação de medidas do Ministério Público
e até sobre o entendimento do que é
“eficácia” de uma delação premiada

Ricardo Lewandowski
> Aécio Neves (PSDB-MG)
> Vacarezza, Zarattini (PT-SP)
> Betinho Gomes (PSDB-PE)

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

OUTRO LADO

Apurações ainda estão em
curso, afirma Procuradoria
DE BRASÍLIA

A PGR (Procuradoria-Geral da República) informou
que as investigações e a coleta de provas relativas à delação da Odebrecht ainda estão em curso. “Como em
qualquer outro acordo estão
sendo realizadas investigações complementares dentro
dos inquéritos instaurados”,
disse a instituição à Folha.
A Procuradoria ressalta
que os desdobramentos da
delação “ocorreram em várias instâncias por todo o pa-

ís, não se esgotando no STF”.
Sobre a comparação entre
delações, a PGR afirma que
“cada colaboração tem suas
particularidades quanto a extensão e conteúdo”.
Em relação ao ritmo da Lava Jato, a PGR destaca que
apresentou até o momento
24 denúncias ao STF, “sendo
que cinco já foram convertidas em ações penais”.
A Procuradoria afirma que
o cumprimento de prazos
processuais depende de diversos fatores, como diligências e juntada de documen-

tação, além de informações
de outros órgãos.
O gabinete do ministro Edson Fachin diz que “não se
pode falar em insegurança
jurídica”, pois a redistribuição segue como critério a conexão com desvios da Petrobras. “Se houver alguma dúvida em relação à redistribuição, tanto as defesas como
o Ministério Público podem
questionar, e o pleno reexaminará a questão.”
Sobre os casos considerados conexos com a Lava Jato
no início e depois separados,
o gabinete afirma que as decisões de Fachin são sujeitas
a “constante reavaliação, a
partir do panorama de provas que vai se modificando”.

Mudanças vão
expor ‘loteria’ de
entendimentos
DE BRASÍLIA

A redistribuição da relatoria dos inquéritos da
Odebrecht no STF (Supremo Tribunal Federal) vai
expor as diferenças nos
entendimentos dos ministros sobre o direito penal.
Recentemente, dois
magistrados, como relatores, tiveram, por exemplo,
interpretações antagônicassobreopedidodeafastamento do senador Aécio Neves (PSDB-MG) feito
pela PGR (ProcuradoriaGeral da República) com
base na delação da JBS.
Edson Fachin determinou que o tucano se afastassedasfunções;quando
o caso foi para Marco Aurélio, ele autorizou o político a retomar o mandato.
Em outra investigação,
aberta com base na delação do ex-senador petista Delcídio do Amaral,
Gilmar Mendes autorizou
Aécio a ter acesso a depoimentos de testemunhas
antes de ser inquirido pela PF. Não há, até agora,
situação parecida em investigações da Lava Jato.
No universo do Judiciário, essas discrepâncias
são conhecidas como “jurisprudência lotérica”
—existem e são naturais
as diferenças de estilo e
convicção entre os juízes.
Cabe ao relator tomar,
individualmente, decisões vitais como autorizar ou negar quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático.
Mesmo que o inquérito
já redistribuído tenhapassado dessa fase, os investigadores podem, ao longo do processo, identificar outras medidas que
atinjam pessoas ligadas
ao alvo principal. Alguém
com perfil duro pode considerar válido o pedido da
PGR,eum“garantista”podeavaliá-locomoinvasivo.
Os ministros podem
ainda ter diferentes interpretações sobre “eficácia” da delação e ser mais
reticentes a homologar
novos acordos.
Também é diferente o
tempo de decisão de cada
ministro, assim como o
volume de processos acumulados em cada gabinete. Isso vai se refletir na velocidade da investigações
—alguns casos serão mais
rápidos que outros.
O mesmo deve ocorrer
nos julgamentos das turmas, colegiado que analisa processos de políticos com foro no STF —exceto os presidentes de Poderes, cujos casos são
analisados em plenário.
A primeira turma costuma dar decisões mais rígidas e a segunda, a favor
do investigado. (LC e CM)

Andrea Neves se isola e não tem contato com Aécio
Em prisão domiciliar desde o dia 22 de junho, a irmã do senador rejeita encontros que possam ser questionados pela Justiça
Cristiane Mattos - 18.mai.2017/Reuters

CAROLINA LINHARES
DE BELO HORIZONTE

O senador Aécio Neves
(PSDB-MG) e sua irmã Andrea
Neves estão sem se comunicar mesmo após a decisão do
ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo Tribunal
Federal), que derrubou a restrição de contato entre o tucano e os demais investigados por suspeita de recebimento de propina da JBS.
No último dia 30, Marco
Aurélio negou a prisão do senador e devolveu-lhe o mandato. Antes disso, em 20 de
junho, a Primeira Turma do
STF concedeu a prisão domiciliar a Andrea, que estava reclusa desde o dia 18 de maio

em uma penitenciária na região leste de Belo Horizonte.
A decisão sobre a irmã do
senador, no entanto, veta a comunicação com outros investigados, além de obrigar a entrega do passaporte e o uso de
tornozeleira eletrônica. A orientação da defesa é que os irmãos fiquem afastados.
“Ela não pode ter contato.
Vamos seguir rigorosamente
o que foi estabelecido e que
garantiu a ela a revogação da
prisão preventiva”, afirma o
advogado Marcelo Leonardo,
que defende Andrea.
O processo de Andrea foi
remetido pelo Supremo à Justiça Federal de São Paulo, já
que ela não tem foro privilegiado. Marcelo Leonardo dis-

A irmã do senador foi denunciada por corrupção passiva

se ainda que aguarda a distribuição da ação e a designação de um juiz para solicitar a permissão de convívio
entre os irmãos.
A assessoria de Aécio também afirma que ele não manteve contato com a irmã. “Ele
aguarda que também da parte dela essa questão fique devidamente esclarecida.”
Responsável por moldar a
imagem pública de Aécio e
atuar em campanhas tucanas, a jornalista não tem recebido visitas políticas desde
que saiu da prisão.
Segundo a Folha apurou,
a ideia é que ela fique resguardada e evite encontros que
possam ser questionados.
Mesmo na prisão, de onde

saiu no último dia 22 durante a madrugada para evitar
exposição, Andrea rejeitou
receber visitas de políticos.
Somente seu marido e advogados estiveram com ela.
Em casa, a irmã do senador está abatida e chora com
frequência. Ela cumpre prisão domiciliar em sua residência num condomínio fechado em Brumadinho (MG).
Segundo relatou o empresário Joesley Batista, da JBS,
em sua delação premiada,
Andrea lhe pediu R$ 2 milhões. Ela foi denunciada por
corrupção passiva. Sua defesa diz que o pedido não se tratava de propina, mas de um
empréstimo para pagar a defesa de Aécio na Lava Jato.

★★★

poder a11

A12 poder

★★★

ab

SegundA-FeirA, 10 de Julho de 2017

c FOCO

anna vIRgInIa BallOussIER
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O que se passa pela cabeça
de Jair Bolsonaro? Quem são
seus heróis, em quais pensadoreseleseinspira, quefilmes
e literaturas cativam o deputado do Partido Social Cristão
e potencial candidato à Presidência do Brasil em 2018?
Bolsonaro rebate as questões da Folha com outra pergunta: para que essa obsessão
por nomes? “Minha cultura é
geral. Vou atirando no que interessa, não sigo A, B ou C.” E
então filosofa: “O que é o saber? 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 referência aqui, outra acolá. São
na maioria totens da ultradireita brasileira: o filósofo Olavo de Carvalho, o três vezes
presidenciável Enéas Carneiro, o coronel Brilhante Ustra.
Acrescenta em tom de galhofa: “Chaves, Professor Girafales, Seu Madruga... Me
amarro em assistir”. É com
Laura, 6, única menina entre
cinco filhos, que acompanha
os personagens do seriado
mexicano, conta. Prefere não
citar outros programas de TV.
Já se conhece razoavelmente bem as preferências de outros nomes citados como précandidatos no ano que vem.
Estes ou já disputaram o Palácio do Planalto antes (Lula,
Geraldo Alckmin, Marina Silva, Ciro Gomes) ou algum cargo no Executivo (João Doria).
Na Câmara desde 1991, Bolsonaro se submeterá pela primeira vez ao tipo de escrutínio

Enéas, Olavo, Trump e a Bíblia
fazem a cabeça de Jair Bolsonaro
‘Vou atirando no que interessa, não sigo A, B ou C’, diz pré-candidato à Presidência
reservado a quem pleiteia o
maior cargo no país, caso se
formalize presidenciável. Segundo pesquisa Datafolha de
junho, alcança 16% das intençõesdevotopara2018.Seumelhordesempenhoéentrequem
tem de 16 a 24 anos (23%), ensino superior (21%) e renda familiar mensal de cinco a dez
salários mínimos (25%).
Indagado sobre modelos
políticos, Bolsonaro aposta na
autoreferência:“Gostodo‘BolsoMito’”.Abreumaexceçãoao
citar o americano Donald
Trump.Vêumeloali.“Éramos
muito comparados. A imprensa fazia chacota do Trump, o
acusava de ser fascista.”
O parlamentar rebate uma
visão comumente associada
a ele: a de que seria incapaz
deseaprofundaremtemascomo economia. “Adianta entender se quem vai governar
[essa área] é o ministro da Fazenda? [Presidente é] que nem
técnico, é que nem maestro,
tem que colocar as pessoas
certas no lugar certo”, afirma.
Conta que almoçou recentemente com o general Augusto Heleno, ex-comandante da
Missão das Nações Unidas no
Haiti(2004-05)—umbomquadroparaapastadaDefesa,diz.
Dápistasdelinhasqueadotaria num eventual governo
seu. “Definitivamente” prefere “uma economia mais liberal”. Aprecia as ideias sobre
desburocratização da máqui-

na pública defendidas por Helio Beltrão (1916-1997), ministro de três pastas na ditadura.
A admiração por Carlos Alberto Brilhante Ustra (19322015)éantiga.Bolsonarolêpela segunda vez “A Verdade Sufocada”, introduzida pelo coronel que chefiou a unidade
de tortura do DOI-Codi como
“a história que a esquerda não

quer que o Brasil conheça”.
Outro ícone: Enéas Carneiro (1938-2007), até hoje o deputado mais votado da história do país —mais de 1,5 milhão de eleitores em 2002. Levantamento do Datafolha de
1998 revelou que Enéas era tido como “inteligente e brilhante”. Ele discorreu sobre
isso à época: “Não é um atri-

BRILHANTE USTRA
É fã de longa data do coronel
que chefiou o DOI-Codi,
órgão que torturou quem fez
oposição ao regime militar.
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 do militar sobre o período

buto pelo qual eu tenha mérito. Foi Deus quem me deu. É
como beleza física. Ninguém
tem mérito por ser bonito”.
mEU nomE é nIóbIo

O cardiologista famoso pelo bordão “meu nome é Enéas!” foi visionário por ter percebido o potencial do nióbio,
diz Bolsonaro. Usado numa
gama de produtos que vai do
gasoduto ao reator nuclear, o
mineral é abundante no Brasil e virou xodó do deputado
do PSC, como o foi para o fundadordoProna.Em1998,Enéas chegou a propor criar uma
nova moeda lastreada nele,
para substituir o real, “que
não tem nada de real, é uma
das coisas mais cínicas que já
apresentaram à população”.
Ainda na área econômica:
em março, Bolsonaro disse à
Folha que a reforma da Previdência, ao menos a apresentada pelo governo Michel Temer, pesava na mão (“remendo de aço numa calça podre”).
Hojelêtambém“Governança Pública - O Desafio do Brasil”, no qual o ministro do Tribunal de Contas da União Augusto Nardes analisa as políticas públicas nacionais. Acha
que demorará um mês para
terminar. “Não só é grande como tem muitos números.”
Leitura que lhe tomou “uns
sete anos”: a Bíblia, que “com
orgulho” estudou “do começo ao fim”. Começou em 1977,

então cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, onde se formou após uma juventude à base da música caipira
de “Na Beira da Tuia”, programa com Tonico e Tinoco que
ouvia num radinho de pilha
(Amado Batista, um admirador seu, é outra referência).
Se busca ensinamentos nas
escrituras, inteira-se sobre
atualidades sobretudo pelo
WhatsApp, conta. Tem no
aplicativo “umas 200 pessoas
com quem troco informação”.
É fã de Olavo de Carvalho,
que o “ensinou a pensar contrariamente àquele cidadão
Paulo Freire”, como afirmou
em palestra em Natal (RN).
Olavo é uma das 133 pessoas
que segue no Twitter. Outras:
o apresentador José Luiz Datena, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim
Barbosa, o humorista Carioca
(que faz uma paródia sua, o
BolsoNabo) e o pastor Silas
Malafaia,quecelebrouseuterceiro casamento, em 2013.
Também acompanha o perfil do InfoWars, site americano que se diz “a ponta da lança da mídia alternativa”, mas
famoso por disseminar notícias falsas e pró-Trump.
Se passa por São Paulo, às
vezesencontraOtávioMesquita. O apresentador do SBT já
olevouparaalmoçarcomconvivas que participam de um
grupo de WhatsApp chamado
“Amigos do Vinho”. Entre os
empresáriospresentes,segundo Mesquita, estava José Carlos Semenzato, da SMZTO,
holdingdefranquiascomoEspaço Laser (depilação). Bolsonaro “é um cara meio porra
louca, no sentido bom da palavra”, diz o apresentador.

OLAVO DE CARVALHO

ENÉAS CARNEIRO

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
com Olavo, via Skype. Os
quatro passaram mais
de uma hora na internet
criticando Lula, comunismo
e a esquerda em geral

Admira o eterno
presidenciável do Prona,
morto em 2007, sobretudo
por seu pioneiro entusiasmo
pelo nióbio. Em 2004, então
deputado, Enéas defendeu
o mineral 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

Câmaras antecipam eleições e já têm comando até 2020
Medida, que está sendo questionada na Justiça em alguns municípios, é tentativa de vereadores se ‘blindarem’ contra crise política
JOÃO PEDRO PITOMBO
DE SALVADOR

Os moradores de Maceió
não têm tanta certeza sobre
quem será o prefeito da cidade em 2019. Cotado para disputar o cargo de governador,
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 é mais do que certo. Na última semana, o presidente da Câmara, vereador
Kelmann Vieira (PSDB) foi reeleito para comandar o Legis-

lativo entre 2019 e 2020.
A novidade não foi adotada só na capital alagoana: já
são pelo menos duas dezenas
de Câmaras Municipais que,
em meio ao cenário de instabilidade política no país, anteciparam as eleições de suas respectivas mesas diretoras e já têm comando definido até 2020.
A lista inclui capitais como 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
base em brechas no regimento interno e na lei orgânica
das Câmaras que não fixam
uma data para a eleição acontecer. Em alguns casos, houve alteração das leis para permitir a eleição antecipada.
“Houve um consenso de
que era preciso reeleger o presidente para que ele continuasse tocando o projeto de modernização da Câmara de forma tranquila”, afirma o vereador José Márcio Filho
(PSDB), de Maceió.
O vereador confirma que o
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, mantendo um presidente que tem a
confiança do prefeito”, diz.
Em Olinda, a antecipação
da eleição foi a saída encontrada para a oposição, que
tem maioria na Câmara, manter sua força até o fim do mandato do prefeito Lupércio Rodrigues (SD).
O mesmo aconteceu em
Arapiraca, segunda maior cidade de Alagoas, onde o prefeito Rogério Teófilo (PMDB)
cumprirá quatro anos de

mandato com a Câmara comandada pela oposição.
DECISÕES JUDICIAIS

Controversa, a medida está sendo questionada na Justiça em vários municípios que
adotaram a manobra.
Em Jundiá (RN), onde o vereador Joel Dikson (PSD) foi
reeleito para o biênio 20192020 em fevereiro, a eleição
foi anulada pela Justiça.
Em Maceió, a eleição antecipada chegou a ser suspensa dias antes de acontecer por
meio de um mandado de segurança impetrado por cinco
vereadores, parte deles da ba-

se aliada do prefeito. A eleição, contudo, acabou ocorrendo após o Tribunal de Justiça suspender a decisão.
Em Olinda, integrantes do
PSOL também entraram com
uma ação popular pedindo a
anulação da eleição.
“Essa manobra é uma tentativa de engessar o Legislativo por quatro anos, impedindo novas articulações e
reordenamento de forças.
Entendemos que é uma burla não só ao regimento, mas
ao estado democrático de direito”, afirma Jesualdo Campos, presidente do partido
em Olinda.
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RECONQUISTA
Iraque proclama vitória
contra EI em Mossul
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Islâmico, Abu Bakr
al-Baghdadi, proclama o
califado na mesquita de
Al-Nuri, em Mossul
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Vista de Mossul ontem, quando o Iraque anunciou sua retomada; disparos de artilharia e ataques aéreos eram ouvidos na cidade no momento do anúncio
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iraquianas abrem uma
nova frente no noroeste
de Mossul. A operação
visa completar o cerco a
Cidade Antiga, onde
dezenas de milhares de
civis estão encurralados
pelos extremistas

Após 9 meses de combate, Iraque
anuncia que retomou Mossul do EI

Premiê vai à cidade, 2ª do país, anunciar vitória sobre milícia extremista que a tomara 3 anos atrás
Ofensiva vai continuar,
já que terroristas ainda
ocupam áreas urbanas
e desérticas no país e
regiões na vizinha Síria
DAS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS

O premiê do Iraque, Haider
al-Abadi,proclamounestedomingo (9) a vitória das suas
Forças Armadas em Mossul,
a segunda maior cidade iraquiana e que era considerada
o último grande reduto do Estado Islâmico (EI) no país.
Comunicado do gabinete
do primeiro-ministro informou que Al-Abadi “chegou à
cidade libertada [de Mossul]
e felicitou os combatentes heroicos e o povo iraquiano pela importante vitória”.
O EI encontrava-se enfraquecido em Mossul devido
aos avanços do Exército do
Iraque. A operação de retomada da cidade começou em
outubro de 2016 e teve apoio
essencial de coalização internacional liderada pelos EUA.
Nos últimos dias, militares
iraquianos vinham afirmando que uma vitória contra o
Estado Islâmico na região era
iminente. Extremistas do grupo, por outro lado, prometiam “lutar até a morte”.
“O Estado fictício deles
caiu”, disse o brigadeiro-general Yahya Rasul, porta-voz

do Exército, no fim do junho.
Ao destruírem a emblemática mesquita Al Nuri, no centro de Mossul, também em junho, os extremistas sinalizaram que já davam a batalha
como perdida. O EI, no entanto, negou ser responsável pela ação e culpou bombardeio
dos EUA pela derrubada.
Encurralados em uma área
cada vez menor, os militantes recorreram à estratégia de
enviar mulheres-bomba entre os milhares de civis que
estão saindo do campo de batalhas feridos e malnutridos.
Nos últimos dias, extremistas ainda presentes em Mossul foram cercados em uma
área reduzida da Cidade Ve-

lha, ao longo do rio Tigre,
mas as ruas estreitas e densamente povoadas dificultaram as ações da coalizão.
Em maio, aviões despejaram milhares de folhetos sobre a cidade pedindo que a
população abandonasse as
casas e fosse aos campos de
refugiados devido à iminência de combates.
A ordem para os últimos
ataques ao EI em Mossul foi
dada em uma reunião nos últimos dias no quartel-geral
da Polícia Federal de Mossul,
quando o primeiro-ministro
pediu a eliminação dos “últimos derrotados” e a limpeza
de minas e explosivos.
Mas os combates continu-

avam. Disparos de artilharia
e ataques aéreos eram ouvidos na cidade na hora em que
o gabinete do premiê comunicava a retomada de Mossul.
O EI ainda controla as cidades de Tal Afar (50 km a
oeste de Mossul) e Hawija
(300 km ao norte de Bagdá) ,
além de zonas desérticas da
província de Al-Anbar (oeste) e a região de Al-Qaïm, na
fronteira com a Síria.
CRISE HUMANITÁRIA

Neste sábado (8), soldados
do Exército do Iraque já festejavam entre os destroços às
margens do rio Tigre, sem esperar uma declaração formal
de vitória, alguns dançando

Soldados iraquianos festejam a retomada de Mossul, que ficou por 3 anos sob poder do EI

ao som da música que tocava
em um caminhão e outros atirando para o alto. A festa foi
seguida pelo anúncio do comando das operações no Iraque de que “30 terroristas”
foram mortos quando tentavam escapar pelo rio Tigre.
Mas o clima estava menos
festivo entre um milhão de
habitantes de Mossul, 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 reconstruções, e as pessoas não voltarem para suas casas e recuperarem seus pertences, qual
o significado da libertação?”,
declarou o vendedor Mohammed Haji Ahmed, 43, à agência de notícias Reuters.
Por causa dos bombardeios aéreos, grande parte da cidade foi reduzida a escombros, o que agravou a crise
humanitária no país.
Há quase três anos, líderes
do grupo extremista declararam, de Mossul, um “califado” juntando partes do Iraque e da Síria. Mas, além sofrer sucessivas derrotas no
Iraque, o EI é também alvo de
ofensiva em Raqqa, sua autoproclamada capital na Síria.
A perda progressiva de territórios enfraquece a milícia,
reduzindo a capacidade de
obter recursos financeiros e
de recrutar combatentes.
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ANÁLISE

Sonho de um califado é destruído, mas
chance de milícia se fortalecer é enorme
YAN BOECHAT

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

A retomada de Mossul pelas Forças Armadas Iraquianas, com o apoio da coalizão
internacional liderada pelos
EUA, é um feito e tanto. O Estado Islâmico viu sua maior
conquista militar ser dizimada, e o sonho de um califado
islâmico foi destruído.
Mas nada disso significa
que a maior organização terrorista que o mundo já viu esteja ameaçada. Ao contrário.
As chances de o grupo se fortalecer ainda mais na vasta
área de deserto entre os rios

Tigres e Eufrates são enormes. O EI, a partir de agora,
perde as características de um
proto-Estado que chegou a ter
o tamanho da Grã-Bretanha
e controlou quase 10 milhões
de pessoas, mas pode reforçar a aura do grande protetor
dos sunitas oprimidos.
Foi assim que ele nasceu e
se fortaleceu. O EI é, antes de
tudo, resultado da guerra sectária que tomou conta do Iraque após a queda de Saddam
Hussein (1937-2006). Em última análise, é uma revolta
sunita contra os abusos, as
revanches e a opressão dos
governos dos EUA, que viam

em todo sunita um potencial
apoiador de Saddam, e de
Nouri Al Maliki, o político xiita alçado ao poder em Bagdá por Washington.
Esse caldo de insatisfação
foi bem aproveitado por uma
figura até então menor da Al
Qaeda, Abu Musab al-Zarqawi, talvez o grande ideólogo
do que viria a se tornar o EI
após a sua morte, em 2006.
Seu sucessor, Abu Bakr alBaghdadi, não escolheu a
mesquita de Al-Nouri em
Mossul para declarar o nascimento do califado islâmico
à toa. Maior bastião sunita do
Iraque, Mossul foi a cidade

que mais sofreu com a campanha iraquiana e americana para extinguir a Al-Qaeda
do Iraque, em 2009. Nos anos
que se seguiram, soldados xiitas tomaram a cidade e a
transformaram em uma espécie de inferno para os sunitas, vistos, como agora, como
potenciais inimigos.
Torturas, extorsões e assassinatos se tornaram rotineiros. Não sem razão, quando os militantes do EI tomaram Mossul, em 2014, foram
recebidos como libertadores.
Os nove meses de batalha
entre o EI e as forças Iraquianas deixaram mostras claras
de que a relação entre civis,
majoritariamente sunitas, e
os militares, majoritariamente xiitas, mudou pouco. Acumulam-se acusações de assassinatos, extorsões e tortu-

ra. Os ataques aéreos americanos mataram civis aos milhares. Muitos dos que escaparam do horror da guerra vivem agora como prisioneiros
em campos de refugiados.
A vitória militar contra o
Estado Islâmico em Mossul
não alterou o status quo que
serviu como terreno fértil para que ideias extremistas florescessem com tanta facilidade. O sectarismo, ao contrário, se reforçou ainda mais.
O Estado Islâmico, mais do
que uma organização militar,
mais que um proto-Estado,
mais do que um grupo terrorista de fanáticos religiosos,
é, antes de tudo, uma poderosa ideia. Como a história recente tem provado, não bastam bombas e armas para
destruir ideias, especialmente as messiânicas.
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O relatóriO “Dançando com leões e Dragões”, publicado recentemente 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 investimentos com a economia local.
Sucede que, dentre as aproximadamente 10 mil empresas chinesas
espalhadas pelo continente, 90%
são privadas, além do que 90% dos
seus empregados são africanos.
Difícil imaginar que, até poucos
anos atrás, as presenças chinesa e
brasileira na África eram dispostas
lado a lado. No começo do século
21, a estratégia das duas potências emergentes parecia semelhante
tanto nos seus objetivos quanto nos
seus meios: ambas buscavam acesso privilegiado ao competitivo mercado de recursos naturais africano
e, para isso, liberavam empréstimos

China na África, Brasil fora dela
Mathias alencastro
através dos seus bancos públicos
para financiar projetos conduzidos
por empreiteiras nacionais.
a partir de 2014, a queda contínua do preço das commodities colocou em xeque essa iniciativa. O
governo Dilma rousseff aproveitou
para descontinuar o financiamento de programas brasileiros na África, cujo valor estratégico parecia
dar mostras de desconhecer. O seu
sucessor, Michel temer, reduziu o projeto de inserção do Brasil na África, considerada como
última fronteira do capitalismo,
a uma querela provinciana sobre
orçamento de embaixadas.

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

industrialização do continente. a
etiópia, por exemplo, criou do zero uma industria têxtil com o apoio
de investidores chineses. Virou
moda dizer que o próximo Made
in China será o Made in ethiopia.
Parece que a imagem do Brasil
e da China na África foi praticamente invertida nos últimos anos.
Outrora vista como uma atividade neocolonial, o investimento chinês se tornou sinônimo de empreendedorismo africano. enquanto isso, o Brasil, até então apreciado pelo seu discurso de grande país multicultural formado por afrodescendentes, teve a sua reputação

a China, no compasso contrário, dobrou a aposta, e fez da África um pilar da sua transição de potência exportadora para potência
de consumo. Confrontado ao aumento de salários locais, parte do
empresariado chinês se estabeleceu em países africanos, onde tem
conseguido em poucos anos o que
os europeus tentaram sem sucesso durante um século: acelerar a

manchada pela deserção dos seus
governantes e empresários.
Obviamente, a China também
enfrenta problemas na África. Dois
anos atrás, as autoridades chinesas
prenderam Sam Pa, um dos principais intermediários de negócios africanos, por seu envolvimento em inúmeros escândalos de corrupção. No momento, a China tem
de lidar com a incapacidade crônica dos países africanos de cumprir
as suas obrigações financeiras.
Contudo esses reveses não fizeram a China abandonar os seus objetivos de longo prazo. No Brasil,
por outro lado, cada notícia negativa vinda da África é apresentada como mais uma prova de que os
brasileiros nunca deveriam ter saído de casa. Bem longe de qualquer
complexo de vira-lata, os chineses
mostram que o caminho é investir
mais, e não menos, na África.
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

Nova colônia na Cisjordânia divide israelenses
Netanyahu desfaz política de congelamento e inicia obras de 1º assentamento em 25 anos; ONG vai à Justiça
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COLÔNIAS JUDAICAS
Israelenses ocupam áreas palestinas
na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental
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Entre videiras e oliveiras,
colinas amareladas e esverdeadas, um novo vilarejo começou a ser construído. Não
será, no entanto, uma cidadezinha qualquer.
Trata-se da primeira colônia construída pelo governo
israelense em 25 anos na Cisjordânia —território reivindicado pelos palestinos para
formar, com a faixa de Gaza
e Jerusalém Oriental, um Estado independente.
A construção de novas colônias havia sido suspensa
em 1992 pelo premiê Yitzhak
Rabin (1922-1995) pouco antes da assinatura dos Acordos
de Oslo (1993). A ideia era não
estabelecer novos vilarejos na
Cisjordânia —a qual Israel
controla há 50 anos— até que
um eventual acordo de paz
entre israelenses e palestinos
fosse assinado, determinando as fronteiras finais entre
os dois lados.
Mas o governo do atual
premiê, Binyamin Netanyahu, decidiu rever essa orientação. As primeiras retroescavadeiras para as obras de
infraestrutura da colônia de
Amichai foram acionadas no
dia 20 de junho. O custo estimado é de 127 milhões de shekels (R$ 118 milhões).
O futuro vilarejo, próximo
ao já tradicional assentamento de Shiló, contará, segundo
o planejamento, com 102 casas (750 moradores). Lá, vão
morar todas as 42 famílias

Segundo Boaron, os retirados receberão uma indenização ínfima diante do que valiam suas casas. Alguns ainda pagam financiamento a
bancos. Hoje, os ex-moradores vivem em pequenos quartos de um internato do assentamento de Ofra.
“Crio meus sete filhos em
apenas dois quartos de poucos metros quadrados. Uma
família não pode viver assim.
Somos refugiados”, diz Elad
Ziv, 45, um dos retirados.
Para Elad, não há outra opção a não ser esperar a construção de Amichai.
“Aqui é a terra da tribo hebraica de Benjamin. Nossos
antepassados viveram aqui
há 3.500 anos. O rei Davi esteve nesta montanha. Esta é
nossa terra”, afirma.

U

COLABORAÇÃO PARA A Folha,
EM AMICHAI (CISJORDÂNIA)

enviada à Justiça pela ONG israelense “Yesh Din” (“Há
Responsabilidade”), de extrema-esquerda, que se opõe
aos assentamentos.
“Entramos com a ação porque há ilhas de propriedades
privadas palestinas dentro da
área destinada a Amichai. E
a delimitação do perímetro
está sendo feita de forma nada transparente”, diz Gilad
Grossman, da “Yesh Din”.
O advogado Avichai Boaron, que representa os retirados de Amona, nega a acusação e afirma que Amichai fica em terras do governo (destinadas ao público): “Esperamos que o premiê não deixe
que nenhum elemento como
esquerdistas, ONGs de esquerda ou gente da União Europeia pare com as obras”.

am assentados em outra parte da Cisjordânia.
A promessa levou às obras
para a criação de Amichai
—“Meupovovive”,emhebraico. O nome também é uma homenagem ao assentamento
demolido (as duas primeiras
letras de “Amona” unidas à
palavra “chai”, vive).
O governo de Netanyahu é
composto apenas por partidos de direita e extrema-direita, que se opõem à criação
de um Estado palestino. Se
algum deles deixar a coalizão
liderada pelo Likud, o premiê
pode perder o cargo, o que
tenta evitar satisfazendo as
demandas de seus aliados.
Mas as obras podem parar
a qualquer momento. Em 22
de junho, a primeira ação pedindo o fim da construção foi
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DAnielA KresCh

(300 pessoas) retiradas da colônia de Amona, que ficava
há poucos quilômetros dali.
Amona foi esvaziada e destruída pelos próprios israelenses em 1° de fevereiro, depois de um longo processo judicial pelo qual agricultores
palestinos conseguirem provar, na Suprema Corte de Israel, que eram legítimos donos das terras.
Mas os líderes da colônia
não acreditam, até hoje, que
os documentos apresentados
sejam legítimos. Como em retiradas anteriores (da faixa de
Gaza, em 2005, e de algumas
casas da própria Amona, em
2006), houve confronto entre
os moradores e as forças de
Israel. Os moradores só aceitaram sair depois da promessa de Netanyahu de que seri-
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Vilarejo de Amichai
é promessa do premiê
de realocar colonos
que foram expulsos
de outro local próximo
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Fonte: Conselho Yesha (representa colonos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental) e assessoria dos ex-moradores de Amona

1 ano

é o tempo previsto
para conclusão das
primeiras casas

Israel faz troça
ao manter obra,
diz palestino
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA,
EM AMICHAI (CISJORDÂNIA)

Se Amichai será o primeiro assentamento em
25 anos, as 130 colônias
que já existiam na Cisjordânia em 1992 continuaram a crescer, nesse período, e o número de colonos triplicou —de 120
mil para 383 mil.
O número não inclui os
cerca de 20 mil colonos
que vivem em 100 pequenos “outposts”, assentamentos ilegais até mesmo
para os israelenses.
A comunidade internacional, no entanto, considera ilegais todas as
ocupações judaicas na
Cisjordânia.
Os palestinos alegam
que esses enclaves de Israel são hoje os principais
obstáculos para a solução
de “dois Estados para
dois povos”.
“A mensagem que está sendo transmitida pelo governo de Israel com
esse assentamento é que
busca aumentar seu controle sobre a Cisjordânia
e que não tem intenção
de esvaziar os territórios
e alcançar um acordo político com os palestinos”,
reagiu, em nota, a ONG
israelense Paz Agora.
Para Hanan Ashrawi,
membro do conselho da
OLP (Organização para
Libertação da Palestina),
“Israel está fazendo troça da comunidade internacional” ao ir adiante
com a obra. (dk)

ab

CHILE DESIGUAL
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Cresce desnível entre mais ricos e mais pobres

PIB

DESIGUALDADE DE RENDA

4,3%
33% do que a

economia gera ficam com

1% da população mais rica

2,4%
1,8%

2010

2016

Fonte: Banco Mundial

2017*
*Projeção

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

ÍNDICE GINI

DESIGUALDADE NA EDUCAÇÃO

0,465

Pessoas com o terceiro
grau completo entre:

(2013)

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

31,9%

12%

9,8%

Pobres Vulneráveis Classe
média

40% dos jovens

Explicação:

Consideram-se “pobres,
aqueles cujos lares têm
renda diária per capita de
menos de US$ 4, vulneráveis, 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

Discurso populista de campanha ganha ressonância nas camadas mais pobres da população
Fotos Tamara Merino/Folhapress

Candidato de direita é
favorito em novembro;
popularidade de
Bachelet, que não pode
se reeleger, é de 31%
SYLVIA COLOMBO
ENVIADA ESPECIAL A SANTIAGO

TODA MÍDIA

O casal Chelo e Jesika vive nas ruas da região central de Santiago, perto da Universidade Católica, há mais de 20 anos
Na nova legislação, Bachelet queria incluir leis de proteção à mulher e liberar o
aborto, hoje totalmente proibido no país, em casos de
má-formação do feto, risco à
saúde da mãe e estupro.
Mas houve resistência no
parlamento, e Bachelet aprovou reformas só em leis existentes. “A sensação de promessas não cumpridas ajuda
a explicar voto tão expressivo
na oposição”, diz o politólogo Fernando García Naddaf.
No dia 2, mais de 1,3 milhão
de pessoas votou em candidatos da aliança oposicionista de direita Chile Vamos.
No eleitorado de quase 14
milhões, 1,3 milhão pode não
ser muito. Mas foi significativo até para os pré-candidatos
da coalizão, que previam obter 800 mil votos. No Chile, o
voto não é obrigatório.

“

A sensação
de promessas
não cumpridas
ajuda a explicar
voto tão expressivo
na oposição
FERNANDO GARCÍA NADDAF
cientista político

chilenos pobres
têm trabalho

28% dos jovens
chilenos de classe
média têm trabalho

A presença de eleitores na
votação dispostos a dar impulso à oposição marcou o
êxito de discurso populista
de direita nas campanhas.
Tanto o ex-presidente Sebastián Piñera, vencedor, como o segundo colocado da
aliança, Manuel José Ossandón, falaram de sua preocupação com a classe média,
com a recuperação dos empregos e do crescimento “como era antes” (referindo-se
ao “boom” do cobre, produto básico chileno mais exportável) e do combate ao narcotráfico e à “delinquência”.
Isso é novidade para Piñera, que antes enfatizava o livre comércio. Já Ossandón
voltou-se para dificuldades
dos trabalhadores e venceu
Piñera nas regiões mais carentes de Santiago.
Agora, Piñera quer o eleitorado de Ossandón, tanto
que se apropriou de suas bandeiras. Nos bastidores, ambos negociam acordo.
A eleição de 19 de novembro tem nomes definidos. Piñera lidera, com 25% nas pesquisa. O centro-esquerdista
Alejandro Guillier, que não
disputou primária e será o
candidato do governo, tem
21%. E a esquerdista Beatriz
Sánchez (Frente Ampla), 15%.

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

Desequilíbrios
fariam IDH de
país despencar
DA ENVIADA A SANTIAGO

Dados da OCDE e do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento
Econômico (Pnud) revelam que o Chile falha não
só na distribuição da riqueza mas também ao não dar
acesso igualitário à educação de qualidade e a empregos com contrato e carteira assinada aos jovens.
Para a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico,
que comparou os índices
Gini (que mede a brecha
entre a renda dos lares
mais ricos e dos mais pobres), o Chile se mantém
como o país mais desigual
dos que integram o bloco.
“A redistribuição da renda
não mudou nos últimos
dez anos, mesmo com a
maior participação no mercado de trabalho das mulheres e outras minorias”,
diz à Folha o pesquisador
Horacio Levy, da OCDE.
O Pnud acaba de lançar
o documento “Desiguales”, sobre o Chile, que,
mostra que a desigualdade
de renda e oportunidades
é visível “nos tons de pele,
nos sobrenomes, na geografia das grandes cidades
e da periferia, nas amplas
casas com vista para o mar
e nos parques conservados
perto de ruas que se inundam e ônibus lotados”.
A desigualdade preocupa o Pnud porque o Chile
é o primeiro da região em
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Porém,
quando se inclui a desigualdade no cálculo do índice, o país cai 12 posições.
O informe diz que os
mais atingidos pela desigualdade são as mulheres,
a população rural e a do
sul do país (onde o transporte é mais caro), indígenas e outras minorias.
Essa situação faz com
que as aposentadorias sejam tema central na campanha presidencial.
“O Chile praticamente
privatizou aposentadorias
nos anos sob Augusto Pinochet (1973-90), com o Estado investindo pouco e dizendo que o sistema seria
altamente rentável dependendo da colaboração de
cada um”, diz Levy. “Hoje
a população vê que a aposentadoria que recebe é
muito baixa.” (SC)

NELSON DE SÁ

nelson.sa@grupofolha.com.br

Reprodução/Minh Uong/’The New York Times’

Jornais dos EUA
se unem contra
gigantes digitais
“New York Times” e “Wall
Street Journal” informam que
os jornais americanos vão solicitar ao Congresso o direito
de negociar em conjunto com
as plataformas Google e Facebook. Ambos, mais o “Washington Post” e regionais como o “Star Tribune” de Mineápolis, farão um pedido de
isenção temporária das normas antitruste, através da
News Media Alliance, que representa os veículos.

10% dos jovens

Fonte: OCDE

Desigualdade persiste no Chile,
e eleitor se frustra com a esquerda

“De que me adianta dizerem que o Chile não vai virar
a Venezuela? É retórica de político que vem, fala antes da
eleição e não volta mais. Meu
salário não chega ao fim do
mês e não vou ter uma boa
aposentadoria”, diz à Folha
o comerciante Yaro Sánchez,
62, da comuna de Puente Alto, na periferia de Santiago.
O diagnóstico do vendedor,
enquanto embrulhava cafés
da manhã para quem partia
para o trabalho no centro de
Santiago, resume a situação
do país no período pré-eleitoral —o Chile escolhe novo
presidente em novembro.
“Tenho dois filhos para entrar na universidade, mas não
posso pagar seus estudos,
justo eu que dei aulas a vida
toda”, diz a professora de escola primária Mercedes Acosta, 58, ao deixar centro de votação na primária no dia 2.
A nove meses de terminar
o mandato, a presidente de
centro-esquerda Michelle Bachelet, 65, teve momentos de
baixa avaliação, chegando
aos 18% no auge dos escândalos de corrupção envolvendo membros de sua família.
Hoje seu índice é de 31%.
Os dados macroeconômicos não são ruins: o PIB deve
crescer menos de 2%, média
regional nesse momento de
desaceleração mundial; o desemprego flutua em torno de
6% e a inflação anual chilena está estável em 2,6%, uma
das mais baixas da região.
Por outro lado, as derrotas
também se fazem visíveis.
Bachelet não cumpriu o
prometido nas reformas trabalhista e previdenciária, na
educação e na redução da desigualdade —o Chile é um dos
campeões na região.
Na campanha, ela prometeu corrigir esses pontos com
uma Assembleia Constituinte para renovar a atual Carta,
da época da ditadura de Augusto Pinochet (1973-90).

chilenos pobres
não estudam nem
trabalham

“É uma medida extrema”,
sublinhou no “NYT” o colunista Jim Rutenberg, ouvindo
do presidente da própria NYT
Company, Mark Thompson,
que “a temperatura está su-

bindo, em preocupação e em
alguns casos raiva, quanto à
relação assimétrica com as
grandes plataformas”.
No “WSJ”, o presidente da
NMA, David Chavern, afir-

mou que as duas plataformas
controlam agora “mais de
70% dos US$ 73 bilhões gastos em publicidade digital”
nos EUA. Mas os reguladores
federais do país “evitaram
tratar de sua dominação crescente” ao longo da última década, liberando aquisições
como Doubleclick, AdMob e
Waze (Google) e Instagram e
WhatsApp (Facebook).
Rutenberg enfatizou o
apoio de Rupert Murdoch, dono do “WSJ” e da Fox News,
pela proximidade com a maioria republicana. Em nota,
defendeu o esforço para “focalizar o público e o Congresso no comportamento anticoncorrencial do duopólio”.

Troca de guarda 1 O
“NYT” estreou novo correspondente no Brasil, Ernesto
Londoño, com reportagem sobre o fim da força-tarefa da Polícia Federal em Curitiba. Cita críticas de que “visa claramente enfraquecer as investigações” e pode beneficiar
“aqueles que estão no poder
agora”. Já o ex-correspondente, Simon Romero, se despediu com artigo para a revista “Piauí”. Diz que, ao chegar em 2011, “pairava no país uma sensação de orgulho”,
mas que hoje ele está como a
estrada que liga Cuiabá a Santarém, sem asfalto, com lama
e veículos girando “sobre seu
eixo”, sem sair do lugar.

Troca de guarda 2 Também o correspondente do
“Guardian” se despediu do
Brasil, com longo texto no
“Observer”, a edição de domingo do jornal britânico. Jonathan Watts lembrou que, ao
chegar em 2012, vindo da China, “o Brasil parecia estar fazendo muitas coisas direito”,
como a redução da desigualdade e a queda no desmatamento da Amazônia. Mas agora “é impossível não sentir pena do país. O Brasil entrou em
marcha-ré em praticamente todas as frentes”. Seu substituto, Dom Philips, também publicou reportagem no domingo, sobre a explosão de mortes em conflitos de terra.
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QUÊNIA
SOMÁLIA

População

Produto
Interno Bruto

US$ 70,5 bi (68º)

US$ 3.400 (185º)

10,8 mi

US$ 6,2 bi (149º)

US$ 400 (230º)

46,8 mi

UM MUNDO DE MUROS

*estimativa para 2016
Fontes: Banco Mundial e CIA

Na fronteira dos desprovidos, quem
foge da fome se depara com o terror
Cerca erguida entre dois dos países mais pobres do mundo para tentar frear
o terrorismo barra famílias assombradas por seca, doenças e um Estado falido
PATRÍCIA CAMPOS MELLO E LALO DE ALMEIDA
EnvIAdos EspECIAIs A MAndErA E dAdAAB, QuênIA

Noor Addow, 45, suas duas
esposas e dez filhos andaram
durante 17 dias. Fugindo da
seca, da fome, do terrorismo
e da epidemia de cólera na Somália, levavam apenas a roupa do corpo. As crianças, algumas descalças, outras com
chinelos, tinham os pés cobertos de bolhas e de feridas.
Toda vez que passavam por
um vilarejo, paravam na mesquita e mendigavam comida.
Quando a água de suas vasilhas acabava, enganavam a
sede chupando raízes que
achavam no caminho. À noite, dormiam no mato, com
medo dos leões e das hienas.
No 14º dia, Fatma, 19, a esposa mais nova de Noor, entrou em trabalho de parto.
Estava muito fraca. No vilarejo onde viviam na Somália, primeiro a represa secou,
depois a plantação de milho
morreu e, por fim, foram-se as
cabras. Havia muitos meses
que ninguém comia direito.
Fatma deu à luz embaixo
de uma árvore. Eram gêmeos. Osman morreu no meio
da noite, nos braços do pai.
Khadija morreu de manhã,
no colo da mãe. Não tiveram
tempo para chorar.
“Precisamos continuar andando, senão vamos perder
mais filhos”, disse Noor.
Caminharam mais três dias 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 fecharia Daadab. Segundo o
presidente, Uhuru Kenyatta,
o campo tinha se transformado em um viveiro de terroristas do Al Shabaab — uma facção extremista islâmica ligada à Al Qaeda— e de lá haviam saído os extremistas que
mataram 147 pessoas no ataque à universidade de Garissa, em 2 de abril de 2015.
O governo passou a fazer
repatriação voluntária dos refugiados, apesar da seca, do
cólera e da milícia terrorista
ainda estar em boa parte do
território somali. Mais ou menos na mesma época, o Quênia deixou de dar status de
refugiados aos somalis que
cruzam a fronteira.
“Anteriormente, eles recebiam automaticamente o status de refugiados, todo mundo sabia que não havia paz
na Somália e que eles não vinham para cá a turismo”, diz
Jean Bosco Rushatsi, chefe de
operações do Alto Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados (Acnur) nos campos de Dadaab. “Depois da
decisão do governo de fechar
os campos, ninguém mais recebeu esse status.”
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Sem isso, os somalis não
têm mais perspectiva de, um
dia, serem reassentados em
um país rico como Canadá,
Austrália ou Estados Unidos.
E o pior: por não serem
considerados refugiados, os
somalis que chegaram em Daadab nos últimos dois anos
não recebem o pacote de assentamento, que inclui um
terreno e materiais para construírem suas barracas.
Nem ganham o “ration
card”, o vale-ração que dá direito a uma porção quinzenal
de cereais, farinha, óleo, açúcar, sal e uma quantia para
compra de vegetais e frutas.
Semaraçãoquinzenal,afamília de Noor tem sobrevivido
à base de folhas fervidas desde que chegou, há pouco mais
de um mês. Todos os dias, a filha mais velha recolhe as folhas no mato e ferve com água
numa panela até que virem
uma papa verde viscosa.
“É salgadinho, o gosto não
é ruim”, diz Abay, a filha de
20 anos.
Quando chegou a Dadaab,
Noor achou ter tirado a sorte
grande. Ele encontrou um terreno com duas tendas cujos
ocupantes acabavam de ser

repatriados para a Somália.
A família de dez se dividiu
nas manyattas improvisadas,
cujas paredes eram feitas com
galhos secos de acácia, amarrados uns nos outros com tiras de saco de lixo, cobertas
por lona doada por organizações humanitárias e papelão.
O mobiliário se restringia
à esteira no chão. Dentro das
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 espinhos, e uma infinidade de
roupas velhas e trapos enroscados. As roupas velhas funcionam como espantalhos
para proteger as casas das hienas. Sorrateiros, os animais
rondam durante a noite e matam os bodes. Às vezes, matam os bebês.
Noor ficou feliz com a moradia herdada, mas logo descobriu que não teria direito
ao vale-ração. Por um mês,
a família viveu de alimentos
doados por vizinhos e folhas
fervidas. A maioria dos somalis é muçulmana e segue
à risca os ensinamentos de

[1] Família somali posa para foto próximo à sua
tenda em Dadaab [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 refrescam no vilarejo BP1,
que ﬁca próximo a Mandera [6] [7] [8] Imagens aéreas
do campo de refugiados Dadaab, o maior do mundo

Produto Interno
Bruto per capita*
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O muro insuspeito
que esconde o óbvio
sob nossos narizes

Maomé de ajuda aos pobres.
Até que ele recebeu um token —um jeito que o Acnur
achou de dar ao menos um
pouco de comida às famílias
mais necessitadas que não tinham o status de refugiados.
Noor se preparava, animado, para acordar às 4h e esperar na fila quilométrica para os armazéns mantidos pelo Programa Mundial de Alimentação. Sairia de lá com
um pouco de feijão e milho.
Apesar de tudo isso, Dadaab ainda é melhor que a Somália para os Addow.
“Aqui ao menos tem água”,
dizia Habiba, a filha de 13
anos, empurrando um carrinho de mão com algumas vasilhas. Eles também têm acesso a assistência médica. Salado, a filha de dois anos, está com malária e acabara de
voltar do hospital. A menina
franzina tem braços finos e
barriga protuberante, marcas
da desnutrição crônica.
No Quênia, os refugiados
não têm autorização para trabalhar, nem para sair dos
campos. Vivem de bicos.
“Minha mulher passou o
dia lavando roupa para fora
e ganhou um saco de arroz.
Não faço nada senão esperar
pelo food token”, diz Noor.
Ele diz que gostaria muito
de ir para a “América”, onde
há muitos somalis. Informado 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 fechando os campos de refugiados. “A gente acabou de
chegar. Se nos mandarem
voltar para a Somália, não sei
o que faremos. Somos pastores e agricultores, não podemos voltar para o mato seco.”
Desde 2014, o Quênia fez a
repatriação voluntária de 75
mil somalis que estavam em
Dadaab. Dois dos cinco campos do complexo fecharam.
Segundo a ONU, 6,2 milhões de pessoas na Somália
precisam de ajuda humanitária atualmente. Isso corresponde a metade da população. Na última grande fome,
em 2011, morreram 260 mil
pessoas de inanição. Muitas
estão em perigo novamente.
“Eles vão fechar os campos
e mandar as pessoas de volta para um país onde não
existe nem atendimento médico nem escola, e há uma
epidemia de cólera”, diz Liesbeth Aelbrecht, chefe da
missão dos Médicos sem
Fronteiras no Quênia.

A

vida dos refugiados
vai ficar pior ainda.
O governo queniano está
construindo uma cerca de
700 km na fronteira com a Somália para restringir a entrada dos somalis. O objetivo é
frear atentados terroristas da

milícia islâmica Al Shabaab.
A funcionária pública queniana Saadia Kullow, 29, festeja a construção da cerca. Ela
mora em Mandera, cidade de
150 mil habitantes que fica na
tríplice fronteira entre Quênia, Etiópia e Somália.
Mandera vive sob estado
de sítio há meses por causa
dos ataques do Al Shabaab.
Vigora um toque de recolher
das 19h às 06h —quem sai na
rua nesse horário é preso.
Estrangeiros são proibidos
de entrar na cidade por causa da falta de segurança.
Representantes do governo e visitantes só andam
acompanhados de carros
com seguranças armados
com metralhadoras. O último
atentado foi no fim de maio.
Uma bomba contra o comboio de carros onde estava o
governador do condado matou cinco seguranças.
Saadia, que mora em Mandera desde que nasceu, já testemunhou cinco atentados.
No último, jogaram bombas
a poucos metros da casa dela. Até hoje, toda vez que passa um caminhão na rua ou há
algum barulho mais alto, seu
filho de dois anos e meio
acorda gritando: “Mamãe,
mamãe, bomba!”.
“Sempre tem tensão, nunca sabemos quando eles vão
atacar. Mas eles vão. Por isso
vai ser ótimo esse muro.”
Hoje, a fronteira é porosa,
e os traficantes de armas,
contrabandistas de açúcar e

extremistas se aproveitam.
Centenas de pessoas cruzam da Somália para o Quênia todos os dias para trabalhar, ver parentes, buscar
pastos mais verdes para os
animais. Se dão azar de encontrar um policial no caminho, os somalis sabem que
basta pagar propina de uns
50 xelins quenianos (cerca de
R$ 1,65) para passar.
As obras da cerca começaram em 2014, mas, por ora
apenas 5,3 km foram construídos. Mesmo isso atrapalha.
No povoado de BP1 (de
Border Point 1, por ser o primeiro ponto desta que é uma
das mais voláteis fronteiras
do mundo), os pastores de cabras não podem mais atravessar facilmente para a Somália em busca de pastos verdes, cada vez mais raros.
A maioria das crianças somalis estuda no Quênia, porque não há muitas escolas
funcionando na Somália. Antes, bastava cruzar a fronteira. Agora, elas precisam andar 12 quilômetros na ida e 12
na volta para contornar a cerca e chegar à escola.
“Esta fronteira é artificial,
nossa comunidade é uma só:
mesma língua, mesmo povo,
mesma religião”, diz o chefe da aldeia BP1, Mohammad
Salat. No norte do Quênia,
a população é etnicamente somali e é muçulmana,
ao contrário da maioria dos
quenianos, que é cristã. Até
1925, essa área era parte da

região somali de Jubaland.
Segundo Fredrick Shisia,
comissário do condado de
Mandera, o propósito da cerca não é dividir somalis e quenianos, é evitar a entrada de
terroristas. O Al Shabaab costuma atacar cristãos e funcionários do governo, soldados
ou policiais quenianos.
Tropas do Quênia estão na
Somália desde 2011 combatendo o Al Shabaab.
Shisia admite que a cerca
dificultará a entrada dos refugiados somalis. “Mas a Somália está bem mais estável,
estamos incentivando os somalis a voltarem para casa,
pois ninguém reconstruirá o
país se eles não voltarem.”
E, de qualquer forma, “esse número enorme de refugiados é um fardo para nossa
economia”, diz o comissário.
“Se para a Europa é difícil,
imagine para a gente?”
Diferentemente da Europa
e dos Estados Unidos, onde
os governos também ergueram muros para estancar o
fluxo de refugiados, o Quênia
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.
No Quênia, a renda é mais
de oito vezes a dos somalis.
Ainda assim, o país fica em
185º de 230 países. Seus US$
3.400 anuais por pessoa correspondem a 25% da renda
anual per capita brasileira.
No condado de Mandera,
a taxa de analfabetismo é de
75%. Não existe estrada asfaltada. Mais de metade das crianças está desnutrida. Há
apenas um médico para cada
114 mil habitantes.
“Em vez de criticar o fechamento dos campos e a construção da cerca, a comunidade internacional deveria entender que Dadaab se transformou num covil de terroristas”, diz Harun Kamal, vicecomissário do condado de
Garissa, onde fica Dadaab.
“Os países ricos deveriam
se oferecer para receber 5 ou
10 mil refugiados somalis.”

EF

NA TV
A18

7h30 Wimbledon
Tênis, ESPN e SporTV 3
20h Coritiba x Sport
Brasileiro, SporTV
21h Home Run Derby
Beisebol, ESPN
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Copete faz 3 em clássico e
agrava crise no São Paulo

BrAsileiro

ale Cabral/agif/Folhapress

Com queimadura na barriga, colombiano deixa rival em penúltimo

de são paulo

O atacante Jonathan Copete estava atento para aproveitar a primeira falha capital do
clássico. O goleiro Renan Ribeiro deu rebote, e o colombiano estufou a rede. Foi o
primeiro de seus três gols na
vitória do Santos por 3 a 2 sobre o São Paulo, neste domingo (9), na Vila Belmiro.
Na comemoração, Copete
tirou a camisa do time e também uma segunda peça, de
manga longa, que vestia. Para câmeras e torcida, exibiu
em seu abdômen largas cicatrizes de queimaduras sofridas em acidente doméstico.
Para um time bem posicionado na tabela, agora em
quarto, um incidente grave
desses vira prova de força.
Para uma equipe que claudica na zona de rebaixamento, até mesmo o goleiro Renan, um de seus jogadores
pouco questionados no ano,

deu sinal de fragilidade
Com a derrota, o São Paulo será entregue a Dorival Júnior como o penúltimo colocado, à frente só do AtléticoGO, seu próximo adversário.
Com o auxiliar Pintado, o
time se mostrou competitivo,
não permitiu muitas chances
ao rival, mas caiu por conta
de deslize individual. Rogério Ceni conhece esse filme.
O time do Morumbi completa sete jogos sem triunfo.
A principal medida de Pintado foi afastar Christian Cueva, com aval da diretoria. Ele
nem viajou com o elenco, ao
contrário de Rodrigo Caio, assediado pelo russo Zenit.
Se o peruano foi deixado
de lado, o time teve a estreia
de outros dois sul-americanos: o zagueiro equatoriano
Robert Arboleda e o meia argentino Jonatan Gómez.
No total, Pintado escalou
cinco estrangeiros, o limite
permitido no Brasileiro.

Em campo, seu time se postou de modo mais recuado,
em geral com apenas Lucas
Pratto adiantado para tentar
incomodar a saída de bola.
Sem a posse, o Santos procurava povoar o campo ofensivo. A diferença de postura
condizia com a situação das
equipes na tabela.
O Santos entrou em campo mais leve, na zona de classificação para a Libertadores.
Acuado, o São Paulo já sabia
que havia sido ultrapassado
por Vitória e Avaí.
Não que o time da casa fosse incisivo. Não havia espaço
para Lucas Lima criar.
Desse modo, aos poucos,
os visitantes começaram a se
soltar. Mas sem progredir
com a bola, apostando em
longos cruzamentos, problema crônico no campeonato.
Vanderlei, o goleiro santista, era pouco acionado.
Aos 44 min do primeiro
tempo, do outro lado, chegou

a hora de Renan trabalhar.
Copete tocou para Kayke
na quina da grande área. O
centroavante limpou e bateu.
Um chute firme, mas defensável. O são-paulino não conseguiu controlar a bola, e Copete surgiu para o arremate.
Na segunda etapa, empolgado, o colombiano aproveitou cruzamentos precisos de
Kayke e Jean Mota para agravar o flagelo são-paulino.
Quando a fase é ruim, até
Lucas Pratto desperdiça umpênalti, aos 25 min.
Coube, então, ao garoto
Shaylon descontar, cinco minutos depois. O estreante Arboleada ainda marcou o segundo, aos 41 min.
Pela 13ª rodada, o Santos
vai a Belo Horizonte para encarar o Atlético-MG, na quarta (12). O São Paulo recebe o
Atlético-GO na quinta (13).
Suspenso, Copete tem tempo suficiente para cicatrizar.
Não é o caso do São Paulo.

Copete mostra cicatriz em comemoração de gol do santos

No Mineirão, Palmeiras volta a mostrar diﬁculdades fora de casa
BrAsileiro

Equipe do técnico Cuca perde para o Cruzeiro por 3 a 1 e tem aproveitamento de apenas 36,6% dos pontos quando atua fora do seu estádio
Vinnicius silva/Raw Image/agência o Globo

de são paulo

Forte em casa, frágil como
visitante. A tônica do Palmeiras em 2017 se repete também
no Brasileiro. No Mineirão,
uma conjunção de fatores
desfavoráveis culminou com
a derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro, neste domingo (9), pela 12ª rodada do torneio.
A “bipolar” equipe do Palmeiras chegou a 20 jogos fora de seus domínios nesta
temporada, com 12 derrotas,
um empate e sete vitórias. O
aproveitamento é de 36,6%.
O rendimento fora de casa
é semelhante ao de times que
estão na zona de rebaixamento, como o Avaí (que tem 33%
de aproveitamento).
Só no Brasileiro, o time já

perdeu cinco vezes, todas como visitante. É o mesmo número de derrotas fora de casa
sofridas durante toda a campanha que levou ao título nacional no ano passado.
Já como mandante, a equipe alviverde supera os 89%
de aproveitamento na temporada. São 18 jogos, com 15 vitórias e três empates.
A última derrota em casa
aconteceu há quase um ano,
em 24 de julho de 2016, para
o Atlético-MG. Desde então,
são 31 partidas sem ser superado diante de sua torcida.
Em Belo Horizonte, o Palmeiras jogou desfalcado do
atacante Borja, acometido
por uma intoxicação alimentar, e do meia Guerra, dispensado para acompanhar a re-

PRANCHETA DO PVC
A reclAmAção de cuca com mayke no lance do primeiro gol do cruzeiro não foi por ter largado a marcação de Thiago Neves. o autor do
gol não era responsabilidade do lateral direito.
era porque com cuca, o homem
segue o homem. e mayke deveria
acompanhar Alisson, o ponta esquerda contra o lateral direito.
Alisson deu o passe. Só aconteceu porque mayke largou seu homem e acompanhou o lateral esquerdo Diogo Barbosa, que fez a ultrapassagem em direção à linha de
fundo. logo depois do erro, cuca fez
o sinal com o indicador da mão direita contra o da mão esquerda, como quem afirmava que o lateral tinha de perseguir individualmente.
castigado por este e por outros
lances, mayke foi substituído no
intervalo.

Treze pontos
em outros sistemas, com eduardo Baptista, por exemplo, o lateral inverteria a marcação quando Diogo Barbosa fizesse a ultrapassagem. Só que, com cuca, a
marcação é pessoal. mayke não
entendeu.
cuca não culpou Fernando
Prass. e, na alteração do intervalo, o culpado foi mayke.
Do sistema defensivo, nem mayke, nem luan e nem Bruno Henrique faziam parte do time campeão brasileiro. o grande pecado
do Palmeiras de 2017 foi deixar
cuca ir embora em dezembro, porque uma parte da diretoria julgava que a conquista não havia acontecido por causa do técnico, mas
apesar dele.

B. Henrique

Ter 13 pontos de distância
para o líder do Brasileiro
é símbolo de fracasso, na
história dos pontos corridos
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 crefisa e pela capacidade de contratar
de Alexandre mattos.
contratar quem? Por quê? As respostas do Palmeiras neste ano passaram 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 em que seu estilo só apareceu depois de longos
períodos, como no Botafogo, que
assumiu em 2006 e só foi brilhante em 2007.
Até a falência da loteria esportiva, com a brilhante matéria do repórter 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 miron, de Goiânia, também. o primeiro 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

CORINTHIANS

Dudu

Guerra

Fagner
Gabriel

Maycon
Arana
Willian

segundo tempo, com Willian.
Mas o Palmeiras também
ficou exposto na defesa e teve a reação enterrada nos
acréscimos, por Élber, que
anotou o terceiro gol cruzeirense no Mineirão.
“Poderíamos ter evitado os
três gols. É difícil fazer gol,
mas não estamos dando tanto trabalho. A culpa é minha”, afirmou Cuca.
Com o fim da sequência de
vitórias no Brasileiro, que era
de quatro jogos, o Palmeiras
estaciona em 19 pontos, 13
atrás do líder Corinthians.
Se há um alento nesse cenário de incertezas é que o
clássico da próxima rodada,
justamente contra o Corinthians, nesta quarta-feira (12),
será no Allianz Parque.

PAULO VINÍCIUS COELHO

PALMEIRAS

T. Santos

Thiago Neves comemora gol na vitória sobre o Palmeiras

cuperação do filho Assael, de
3 anos, que se afogou na piscina de casa, na quarta (5).
Mesmo como visitante, a
equipe exercia domínio no
primeiro tempo e levava perigo, mas o goleiro Fernando
Prass, aniversariante do dia
(39 anos), não evitou os gols
de Thiago Neves e Hudson.
Em busca de uma reação,
Cuca tirou um lateral, Mayke,
e colocou o atacante Keno. O
Palmeiras acelerou o ritmo e
até o zagueiro Mina passou a
ser opção ofensiva.
Repetiu-se, porém, um problema recorrente: o time tem
mais volume de jogo em relação aos rivais, mas não transforma o domínio em gols.
Foi premiado apenas com
o gol de honra, aos 16 min do

Tradicional:
melhor
opção

Zé Roberto
T. Santos
Jô
B. Henrique

Jadson
Guerra

Gabriel
Rodrigunho
Maycon

Romero

Montado:
ponto mais
forte

para o líder chegar a este patamar,
jamais conseguiu a recuperação. o
índice mais baixo foi do Flamengo,
2009, doze pontos atrás do primeiro colocado na 23ª rodada.
A três dias do clássico, o corinthians abriu treze pontos para o
Palmeiras. Se a história valer, é o
equivalente a dizer que o Palmeiras não será bicampeão brasileiro. A chance de mudar isso é o
clássico de quarta-feira (12). Vencer e diminuir a distância para dez
pontos, na 13ª rodada. Se o Flamengo de 2009 reagiu doze pontos atrás, a partir da 23ª rodada,
é possível mudar a história.
o corinthians tem a ideia, o jeito de jogar. carille jamais chamará a atenção de seu lateral por não
ter feito perseguição individual. o
lateral sabe que no corinthians a
marcação é sempre por zona.

O FLAMENGO

O AJUSTE

A tabela ajuda o Corinthians, porque o Flamengo jogará contra Grêmio e Palmeiras nas próximas três rodadas. Mesmo assim, a base rubro-negra parece a única capaz de brigar contra o Corinthians pelo título. O clássico
com o Flamengo acontecerá
no dia 30 de julho.

Cuca deu certo em médio
prazo em muitos clubes. O
Palmeiras do ano passado foi
exceção. No Botafogo e no
Atlético-MG, o resultado foi
no ano seguinte. Se o projeto
do Palmeiras for este, tudo
bem. A questão é que se julgou até agora que o projeto
era o dinheiro. E não é.

ab
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QUANDO A 12ª rodada começou o
líder Corinthians estava sete pontos
à frente do vice-líder Grêmio.
Terminada a rodada, o líder está
nove pontos adiante.
Aumentou a diferença e mudou o
segundocolocado,agoraoFlamengo.
No meio da semana quatro times
no topo da tabela se enfrentam e
desses dois jogos pode depender o
futuro do Brasileiro.
Se prevalecerem os donos das casas nos dois clássicos, a diferença
entre os dois primeiros colocados
cairá para seis pontos.
Porque o Palmeiras recebe o invicto Corinthians e está obrigado a impor a primeira derrota ao rival, caso
não queira tornar quase impossível
sua busca pelo bicampeonato.
E o Flamengo recebe o Grêmio,
surpreendentemente derrotado no
domingo (9) pelo Avaí em Porto Alegre, por 2 a 0, mas barrado fundamentalmente por uma atuação ex-

A 13ª rodada promete

verdadeira razão para continuar a
onda de barbaridades nos estádios, e em volta deles, no Brasil.
ENFIM!

JUCA KfOUri
traordinária do goleiro Douglas, por
sinal emprestado pelo Corinthians,
que até pênalti defendeu batido pelo ex-corintiano Edílson.
Como o Corinthians passou dentro do esperado pelos mesmos 2 a 0
pela Ponte Preta, também porque
Cássio pegou pênalti cobrado pelo
também emprestado Lucca, a rodada só poderia ter sido mais alvinegra se o Flamengo não tivesse vencido o Vasco pela contagem mínima.
PoisnojogoentreosPalestrasoanfitrião em Belo Horizonte se deu melhoreopaulistalevounovamentetrês
gols do mineiro e marcou apenas um.
O Palmeiras ficou 13 pontos atrás
do Corinthians, diferença impensá-

O Brasileiro não acabará
no meio da semana, mas
poderá adiantar demais a
incrível vida corintiana
vel antes de o Brasileiro começar
—e que tem porque tem de ser diminuída imediatamente.
Caso Palmeiras e Flamengo prevaleçam, os seis pontos de diferença entre Corinthians e Flamengo serão superáveis até porque ambos
ainda não se enfrentaram, o que torna tudo mais factível.
Agora, caso o Corinthians vença
e Flamengo e Grêmio empatem, resultados normais, 11 pontos de dife-

A excepcional reportagem de Paulo Roberto Conde que desnuda o médico Eduardo de Rose revela quão
hipócrita tem sido o combate ao doping no Brasil —e não é de hoje.
Quem tentou levar um trabalho sério adiante não durou o tempo suficiente para implantá-lo porque, por
aqui,ganharaqualquercusto,medalhasoumoedas,éapalavradeordem.

rença serão muito complicados para alguém tirar diante da segurança com que joga o time alvinegro.
IMPUNES

A selvageria de São Januário, com
morte de mais uma pessoa, deve redundar em interdição do estádio etc.
etal.Edeargumentoparaosjogosde
torcida única, como em São Paulo.
Só que, no caso, a briga entre vascaínos e flamenguistas foi secundária. A violência explodiu mesmo pela
insatisfação dos cruz-maltinos com
nova derrota e com Eurico Miranda.
Explodiu apesar de serem conhecidos os responsáveis. Conhecidos e impunes desde sempre, a

FOLGA

A rara leitora e o raro leitor terão
um rápido descanso nesta quintafeira (13) porque o colunista faltará.
Viaja com as netas e leva “As 100
melhores crônicas comentadas de
João Saldanha”, organizadas por
Cesar Oliveira pela LivrosdeFutebol.
Tem até prefácio de Tostão!

COLUNAS DA SEMANA segunda: Juca Kfouri e PVC, quarta: Tostão, quinta: Juca Kfouri, sábado: Mariliz Pereira Jorge, domingo: Juca Kfouri, PVC e Tostão

Após confusão e morte, promotor
pedirá interdição de São Januário

ViOLência

VôLei

França dá o troco e
vence Brasil na final
da Liga Mundial
de sãO paULO - Após duas der-

Torcedor vascaíno de 27 anos morre após levar tiro no tórax perto do portão do estádio
Clever Felix - 8.jul.2017/Brazil Photo Press/Folhapress

DO RiO

Após o quebra-quebra em
São Januário na noite de sábado (8), o Ministério Público irá pedir nesta segunda
(10) a interdição do estádio
do Vasco. Na confusão, que
seguiu pelos arredores da arena, um torcedor morreu e outros dois foram baleados.
O ajudante de eletricista
Davi Rocha Lopes, 27, levou
um tiro no tórax próximo do
portão nove do estádio e chegou sem vida ao hospital Souza Aguiar, no centro do Rio.
Tanto o procurador-geral
do STJD (Superior Tribunal
de Justiça Desportiva), Felipe
Bevilacqua, quanto o promotor de Justiça Rodrigo Terra
afirmaram que pedirão a interdição da arena vascaína
nesta segunda-feira.
Terra disse que o pedido de
interdição vai se basear na recusa dos dirigentes do Vasco
de apresentarem um “plano
de ação para os jogos” requisitado pelo Ministério Público desde o início do ano.
Em fevereiro, o promotor
obteve na Justiça liminar que
obrigava a adoção de torcida
única nos clássicos cariocas.
A medida foi derrubada dias
depois e não foi colocada em
prática nos estádios do Rio.
Lopes é o segundo torcedor
de um time carioca morto em
uma briga nas proximidades
de estádios neste ano no Rio.
Fabiana Santos, 22, prima

rotas doloridas no ano passado, a França venceu a seleção brasileira e conquistou o
título da Liga Mundial de vôlei masculino na madrugada
de domingo (9), em Curitiba.
O título, o segundo do país 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.
“Enfrentamos uma grande
equipe. Fomos muito mal no
segundo set, mas não tem o
que lamentar. É triste porque
ficamos perto”, afirmou o levantador Bruninho.
F-1

Bottas vence na
Áustria, e Vettel
amplia vantagem
Após boa largada
na pole position, o finlandês
Valtteri Bottas venceu o GP
da Áustria de F-1 neste domingo (9) sem ter a liderança ameaçada. Diferentemente da prova anterior, no Azerbaijão, não houve muita disputa por posição. Com isso, o
alemão Sebastian Vettel, segundo colocado na Áustria,
abriu vantagem no campeonato de pilotos sobre o inglês
Lewis Hamilton, que largou
em oitavo e terminou a prova
em quarto, atrás do australiano Daniel Ricciardo. O brasileiro Felipe Massa, que largou em 17º, fez prova de recuperação e terminou em nono.
dO UOL -

policial dispara bomba de efeito moral na direção de torcedores na arquibancada do estádio de são Januário, no sábado
do torcedor morto, afirmou
que ele não fazia parte da organizada do Vasco, embora
circulem em redes sociais fotos do rapaz com a camisa da
Força Jovem, a principal uniformizada do clube.
Ela disse que fazia tempo
que Lopes não ia ao estádio
e que amigos do rapaz que o
socorreram contaram que os
tiros partiram da Polícia Militar durante o confronto.
A Delegacia de Homicídi-

os da Polícia Civil instaurou
inquérito para apurar o ocorrido. Testemunhas serão ouvidas e imagens de câmeras
estão sendo coletadas. A PM
instaurou processo administrativo para investigar de onde partiram os disparos.
A confusão aconteceu logo após vitória do Flamengo
por 1 a 0. Depois do apito final, torcedores do Vasco atiraram pedras, garrafas e rojões no gramado. A polícia re-

agiu com bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta, o que causou pânico
e correria nas arquibancadas.
Torcedores sem relação
com o tumulto chegaram a se
refugiar na tribuna da imprensa. Durante a confusão,
um cinegrafista da TV Bandeirantes foi agredido. Segundo a produção da emissora, membros de uma torcida
organizada vascaína tentaram atingir o profissional

com um espeto de churrasco.
Se a denúncia de Bevilacqua for aceita pelo STJD, o
clube carioca corre risco de
perder o mando de campo por
até dez jogos. Nesta quinta
(13), o Vasco poderá perder o
mando de campo em outra
denúncia. O clube será julgado por briga entre seus torcedores na partida contra o Corinthians, também em São Januário. Na primeira instância, o Vasco foi absolvido.
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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

13ª RODADA

13º Ponte Preta

15 12

4

3

5

12

15 -3

QUArTA (12)

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

2

1

9

9

20 -11

Sul-Americana

Libertadores

1º

rebaixamento

12ª RODADA

P J
V
32 12 10

Corinthians

12

P: Pontos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols pró | GC: Gols contra | SG: Saldo de gols

SábADO (8)

16h
18h
19h

Atlético-GO 1x2 Vitória
Vasco 0x1 Flamengo
Corinthians 2x0 Ponte Preta

DOMiNgO (9)

11h
16h
16h
16h
19h
19h

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

19h30
19h30
21h
21h45
21h45
21h45

Coritiba x Sport

Atlético-MG x Santos
Ponte Preta x Bahia
Fluminense x Botafogo
Palmeiras x Corinthians
Atlético-PR x Cruzeiro
Vitória x Vasco

QUiNTA (13)

19h30
19h30
19h30
19h30

9 GOLS

Henrique Dourado (Fluminense)

SEgUNDA (10)

20h

Artilheiro

Flamengo x Grêmio
São Paulo x Atlético-GO
Avaí x Coritiba
Sport x Chapecoense

7gols

Jô (Corinthians)
Lucca (Ponte Preta)

5gols

Roger (Botafogo)
Thiago Neves (Cruzeiro)
Copete (Santos)
Luís Fabiano (Vasco)

4gols

Everaldo (Atletico-GO)
Fred (Atlético-MG)
Bruno Silva (Botafogo)
Arthur (Chapecoense)
Diego (Flamengo)
Paolo Guerrero (Flamengo)
Everton (Grêmio)
Luan (Grêmio)
Alejandro Guerra (Palmeiras)
André (Sport)
Diego Souza (Sport)

SériE b

wiMbLEDON

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

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)
Simples masc.: Andy Murray (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);
Sam Querrey (EUA) x K. Anderson (RSA)

Classificação

P J V E D

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

25 12
22 12
20 12
20 12
18 12
18 12
17 12
17 12
17 12
17 12
16 12
16 12
16 12
16 12
14 12
13 12
12 12
12 12
12 12
5 12

Juventude
Guarani
América-MG
Vila Nova
Ceará
Internacional
Santa Cruz
Goiás
CRB
Paraná
Londrina
Criciúma
Boa
Oeste
Brasil-RS
Paysandu
Figueirense
ABC-RN
Luverdense
Náutico

Série A

7
7
5
5
5
4
5
5
5
4
4
4
4
3
4
3
3
3
2
1

4
1
5
5
3
6
2
2
2
5
4
4
4
7
2
4
3
3
6
2

1
4
2
2
4
2
5
5
5
3
4
4
4
2
6
5
6
6
4
9

Rebaixado

P Pontos J Jogos V Vitórias E Empates D Derrotas

fórMULA 1
Mundial de pilotos

País

Pontos

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

ALE
ING
FIN
AUS
FIN
MEX
HOL
FRA
ESP
BRA

171
151
136
107
83
50
45
39
29
22

Sebastian Vettel
Lewis Hamilton
Valteri Bottas
Daniel Ricciardo
Kimi Räikkönen
Sergio Perez
Max Verstappen
Esteban Ocon
Carlos Sainiz
Felipe Massa

★★★

esporte a19

A20 entrevista da 2ª

★★★
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SegundA-FeirA, 10 de Julho de 2017
Pedro Ladeira/Folhapress

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

talita feRnanDes

RaiO-X

Líder da bancada do PMDB
no Senado até o final de junho, Renan Calheiros (AL),
61, diz que “ninguém aguenta mais o governo” e aponta
o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), como
possível condutor da “inevitável travessia”.
Apesar de ser do partido do
presidente Michel Temer, o
senador bate de frente com o
correligionário e é um dos
principais críticos da reforma
trabalhista.
“Querem tirar de qualquer
forma o piloto porque a turbulência está cada vez mais
insuportável, ninguém
aguenta mais”, afirma o senador, em sua primeira longa entrevista após deixar o
comando da bancada.
Renan é alvo de mais de
dez investigações e uma denúncia na Lava Jato, além de
ter renunciado em 2007 ao comando do Senado sob a suspeita de ter despesas privadas bancadas pela empreiteira Mendes Júnior.
Em uma das primeira críticas a Temer, em abril, ele
comparou a gestão peemedebista à seleção do Dunga.
À Folha disse que gostaria
de se retratar: “Dunga foi um
vencedor, não é oportunista,
é sério, foi tetracampeão e,
como treinador, conquistou
vários títulos. Dunga não merecia, sinceramente, essa
comparação”.

nascimento
16.set.1955, em Murici (AL)

de brasíLia

formação
Direito pela Universidade
Federal de Alagoas
Carreira política
– Líder do governo
Fernando Collor na Câmara
dos Deputados (1990)
– Ministro da Justiça do
governo FHC (1998-1999)
– Presidente do Senado por
dois mandatos (2005-2007,
2013-2015)

tação. Isso foi terrível do ponto de vista do abuso do poder,
da chantagem com atores econômicos. Michel, que era o
líder dessa facção, foi alertado
em vários momentos.
E o senhor teme ser alvo de
uma delação de Cunha?

Nãoacredito,porquenunca
tive relação com ele. Cuidadosamente não permiti jamais
que ele se aproximasse de
mim.
O sr. é alvo de mais dez inquéritos no Supremo, mas nega as
acusações. Não entende que
errou em algum momento?

★
Folha - Governistas dizem
que as suas críticas ao Planalto se dão por sua situação eleitoral difícil em Alagoas. O senhor vai ser candidato ao Senado em 2018?
Renan Calheiros - Deverei

sim disputar mais um mandato de senador. Não acredite
nessas notícias plantadas de
que tenho dificuldades para
reeleição. Isso é o que o governo gostaria que acontecesse.
Masaspesquisas,asverdadeiras, mostram o contrário.
Especula-se que o sr. articula
aliança para apoiar possível
candidatura de Lula em 2018.
O sr. vai apoiá-lo? Há inclusive a possibilidade de ele ser
preso.

Na política não se dá o direito de descartar ninguém
que partilha do mesmo objetivo. Eu acompanho essas coisas pelo noticiário e já foi mais
fácil condenar o Lula. Não vai
ser tão fácil como alguns esperavam. Para que se possa
olhar o cenário futuro com
mais nitidez, precisamos saber quem será candidato,
quem estará na presidência
da República e, falando do
quadro atual, por mais pavoroso que seja, quem estará
solto. Vivemos, como disse o
ministro [do STF Luís Roberto]
Barroso,temposforadacurva.
O sr. não teme ser preso?

Não. Eu fui citado por delatores presos que sequer me
conheciam.Nãoháumaprova
contra mim. Em função do
cargo que eu representava, a
chefia de um Poder [o Legislativo], circunstancialmente
passei a ser multi-investigado.
Eu não temo nada. Medo só
atrapalha nessas horas.
Por que o sr. critica o governo
dizendo que Temer se deixou
levar pelo mercado?

Foi o maior equívoco defender uma agenda unicamente
do mercado. O presidente,
pela circunstância, foi colocado na cadeira de piloto de um
avião sem plano de voo, sem
saber de onde estava vindo
nem para onde estava indo.
Lá atrás os passageiros estavam aguardando sinais do
comandante. Ele disse: ‘Fiquem calmos, temos um rumo, devemos chamá-lo de

GOVERNO ENCURRALADO | ENTREVISTA DA 2ª
Renan CalheiRos, 61

O governo Temer já foi;
Maia pode ser uma saída
SENADOR AFIRMA QuE ‘NINguéM AguENTA MAIS’ ATuAL gESTãO
E QuE PRESIDENTE LIDA COM PMDB ‘COMO SE FOSSE IMOBILIáRIA’
ponte para o futuro e vamos
rapidamente, sem sobressaltos, chegar lá.’ Num primeiro
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 sem asas e sem turbina, o comandante passa a
navegar por instrumentos e
quem tenta alertá-lo passa a
ser considerado inconveniente. Ele continua com a mão no
manche, pisa cada vez mais

“

O PMDB
é o maior partido
do Brasil, mas tem
se fragilizado com
o estilo de Temer.
Às vezes o presidente
lida com o partido
como se fosse uma
imobiliária, como
se pudesse ter dono.
Eu jamais seria um
líder de aluguel.
Por isso resolvi sair

fundo, e os passageiros começam a perceber que o comandante não tem noção do que
acontece fora da cabine e o
que querem fazer é tirar de
qualquer forma o piloto porque a turbulência está cada
vez mais insuportável. Ninguém aguenta mais.
Por isso esse sentimento de
que o governo já foi. Não devemos descartar o Rodrigo
Maia como alternativa constitucional e como primeiro e
decisivo passo para essa inevitável travessia que nós deveremos ter de fazer.
O nome de Rodrigo Maia tem
aparecido como sucessor de
Temer. O sr. o apoia para essa
transição?

Em regra geral, independentemente de partidos, quase todos apoiam uma saída.
Porque a turbulência está insuportável. O Rodrigo parece
um bom político. Tem sido
fundamental nos últimos
anos pelo equilíbrio e responsabilidade que demonstra.
Acho que ele não pode ser
descartado. Talvez nós tenhamos que contar com sua participação nessa travessia.

Após ameaças de que seria
destituído do cargo, o senhor
deixou a liderança do partido.
O que pesou para isso?

O PMDB é o maior partido
do Brasil, mas tem se fragilizado com o estilo de Temer.
Às vezes o presidente lida com
o partido como se fosse uma
imobiliária, como se pudesse
ter dono. Eu jamais seria um
líder de aluguel. Nunca tive e
nunca terei senhorio. Por isso
resolvi sair.
O senhor já sugeriu a renúncia de Temer, mas ele não dá
sinais de que fará isso.

é preciso construir uma saída. O problema de Temer é
que ele sempre foi a ponta
mais vistosa, mais diplomática de um iceberg. As investigações implodiram a parte
que ficava abaixo da linha d’água. Na hora que a parte debaixo se desintegra, a de cima
naufraga. O governo nasceu
com uma razão questionável
do ponto de vista político, que
era reanimar a economia e
estabilizar a política. Mas a
política nunca esteve tão caótica e a economia continua
desfalecendo. O governo pa-

rece um filme de terror. As
pessoas foram ver um entretenimento e estão saindo desesperadas com um filme
pavoroso.ForamveroBatman
e o Charada dominou a cena.
Sobre o iceberg, o sr. se refere
a pessoas como o ex-deputado
Eduardo Cunha?

Acho que o papel do Eduardo Cunha na política brasileira foi deletério. Tinha uma
visão completamente distorcida da política e da represen-

“

Acho
que o papel do
Eduardo Cunha na
política brasileira
foi deletério.
Tinha uma visão
completamente
distorcida da política
e da representação.
Michel, que era o
líder dessa facção,
foi alertado em
vários momentos

Apesar de suposições e o
que dizem as delações a meu
respeito, sigo absolutamente
tranquilo e prestando todas as
informações à Justiça. A primeira [investigação] já foi arquivada e as demais certamente terão o mesmo desfecho. Não há nenhuma prova
contra mim. Eu nunca recebi
caixa dois nem propina. Nesses anos em que estive no Parlamento sempre resisti a isso.
Mas é fundamental que nós
façamos uma mudança profunda na política. Entendo
que numa circunstância que
o país não tem dinheiro para
emitirpassaporte,asociedade
entenderá melhor um financiamento privado com regras
que impeçam o doador de se
tornar dono das campanhas e
partidos do que financiamento público.
A indicação de Raquel Dodge para a PGR é vista como
possibilidade de mudança da
Lava Jato num antagonismo
ao rigor do procurador-geral,
Rodrigo Janot?

Com mais de 20 anos no
Senado, participei de inúmeras apreciações de nomes para PgR e vou me comportar
como sempre: de maneira institucional. Acho que ela será
aprovada e fará uma brilhante sabatina. Qualquer procurador-geral vai ter que participar de um processo para
regulamentar e ampliar a segurança jurídica da própria
operação, sob pena de produzir problemas junto ao STF.
Pelaliderançaquedemonstra,
ela tem condições de cumprir
um excepcional papel.

Como vêa denúnciacontraTemer e o fato de um aliado dele
ter sido flagrado carregando
uma mala com R$ 500 mil?

Não vou entrar na denúncia,
nessa agenda, porque eu entendo que todos os governos,
em algum momento, sofrem
esse tipo de acusação em algum grau. Eu sei que é isso
que mais indigna a população, mas se eu quiser fazer
uma análise mais distante,
mais isenta, com mais vontade de colaborar, a minha obrigação é de olhar as coisas com
um distanciamento histórico.
Portanto, nunca convivi com
fatos tão graves. Com tantas
pessoas presas, outras desesperadas 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.

