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Queimaduras. O Ministério da Saúde emitiu um alerta sobre possíveis acidentes com queimaduras 
relacionadas às festas juninas, com líquidos quentes, chamas de fogueira e fogos de artifício. Segun-
do a pasta federal, os casos de queimadura de segundo grau costumam aumentar em junho.NACIONAL

Em Pernambuco, Marília Arraes tem reforçado a ligação com o avô, enfatizando o sobrenome

FOTO DIVULGAÇÃO

A
indignação do presidente da Câma-
ra, Arthur Lira, ao pedir a renúncia 
imediata do presidente já demitido 
da Petrobras, é compreensível diante 

da malandragem da empresa de usar feriadão 
para anunciar aumento de 5% na gasolina e 
14% no diesel. O objetivo é levar para o bolso 
dos acionistas privados, que na prática a coman-
dam, os bilhões da queda do ICMS após esforço 
conjunto hercúleo do governo e do Congresso.

Reincidente
Essa é a segunda vez que a Petrobras aprovei-

ta tentativas do governo de reduzir o preço para 
transformar a redução de impostos em lucro. 

Caso pensado
A manobra é preparada há semanas, com os 

anúncios de “defasagem” para cotação internacio-
nal, que agora justificam o aumento oportunista. 

Assalto
Além da margem de lucro até 10x superior a 

outras grandes petroleiras, a malandragem da Pe-
trobras ficou pior com queda de 5,4% no petróleo

Gota d’água
O novo aumento entornou o caldo. Governo 

e Congresso já falam em instalação de uma CPI 
para investigar a “política de lucros” da estatal.

Menores
Partidos que não atingiram a cláusula de 

barreiras recebem “apenas” o fundão eleitoral, 
e perdem acesso ao R$1 bilhão do fundo par-
tidário.

Dinheiro público
Cada partido registrado na Justiça Eleitoral, 

independente do tamanho, tem direito a 2% 
do fundo eleitoral. Este ano são R$3,1 milhões 
cada.

Sem deputados
Agir (ex-PTC), DC (ex-PSDC), PCB, PCO, 

PMB, PMN, PRTB, PSTU e o UP vão levar, no 
total, R$27,91 milhões para suas campanhas, 
este ano.

Melhor ir sozinho
O pré-candidato Luciano Bivar disse que 

o União Brasil pode ter chapa puro-sangue. 
Ele rivaliza em intenção de votos como no-

Petrobras transforma redução do ICMS em lucro

O PODER SEM PUDOR

O general Artur Costa e Silva, ditador 
do AI-5, recebeu o vice-líder da Arena no 
Senado, Eurico Resende (ES), e não econo-
mizou elogios: “Gosto muito da forma como 
o senhor defende o meu governo...” Resende 

descreveu seus próprios talentos: “Presidente, 
sou advogado criminalista há trinta anos!” 
Ao perceber o constrangimento do ditador 
com sua resposta, completou: “É que estou 
acostumado a defender causas difíceis...”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Causas difíceis

Partidos fora da ‘cláusula’ levam 
R$98 milhões
O Rede, de Marina Silva, que 
atualmente tem dois deputa-
dos e um senador, somado aos 
nove partidos que não conse-
guiram eleger um representante 
federal sequer, vão levar mais 
de R$97,6 milhões do fundão 
eleitoral, para financiar suas 
campanhas. A maior parte da 
bolada do Rede vem dos cinco 
senadores que conseguiu eleger 
em 2018, que “valeram” R$47,1 
milhões no rateio do fundão 
eleitoral para 2022.

mes da terceira via, por isso não faz sentido 
entregar de mão beijada os seus maiores ati-
vos: quase R$1 bilhão do Fundo Partidário e 
muito tempo na TV.

Além da conta
A alta da Selic para 13,25% faz remédio ser 

visto como veneno. Presidente da associação 
da indústria têxtil, Fernando Pimentel pede 
o fim do ciclo: “Estamos num patamar muito 
acima das demais nações”.

Próximos
No Paraná, a aprovação do governo federal 

é positiva em todas as faixas etárias, a não ser 
entre os jovens de 16 a 24 anos: 46%, segun-
do o Paraná Pesquisa divulgado sexta, contra 
uma desaprovação de 49,8%.

Um gesto político
O governo recebeu como gesto político a 

ordem do ministro Luiz Fux (STF) para que 
se planeje ações de segurança do Sete de Se-
tembro. Como se as forças de segurança pre-
cisassem desse tipo de ordem para fazer o seu 
trabalho e como se manifestações no Brasil 
fossem violentas.

Energia limpa
A energia solar continua elevando a par-

ticipação na matriz energética brasileira e 
atingiu 16 gigawatts de capacidade instala-
da. Segundo a Absolar, associação do setor, 
em dois meses, houve aumento de 6,6%.

Essas pesquisas...
Em 28 de junho de 2018, pesquisa CNI/

Ibope apontava empate de Marina Silva (13%) 
com Jair Bolsonaro (17%). Ciro Gomes e 
Alckmin também estavam empatados... Esse 
Ibope só podia acabar mesmo.

Suspeita diferente
A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) 

afirmou, ao contrário da PF, que as mortes 
de Bruno Pereira e Dom Phillips mostram “o 
avanço do crime organizado” que ocorre no 
Brasil e nos demais países da região.

Processo é longo
A Comissão Europeia tornou a Ucrânia 

“candidato” a adesão à União Europeia. Agora 
o país que está em guerra com a Rússia está na 
mesma lista que Albânia, Montenegro, Mace-
dônia do Norte, Sérvia e Turquia.

Vai dar M?
Aprovar a entrada da Ucrânia no bloco não 

é caridade, é declaração de guerra da Europa 
à Rússia.

O deputado federal Pedro 
Cunha Lima (PSDB) é filho 
do ex-governador da Paraíba 
Cássio Cunha Lima e neto 
do também ex-governador 
Ronaldo Cunha Lima. Neste 
ano, ele vai tentar levar a ter-
ceira geração da família ao 
governo do estado. Ele não é 
o único: ao menos 18 filhos, 
netos e sobrinhos de políti-
cos tradicionais vão concor-
rer a governador. Destes, 15 
estreiam em disputas esta-
duais majoritárias, marcan-
do a ascensão de uma nova 
geração de clãs familiares da 
política brasileira.

O fenômeno tem mais 
força em estados do Nordes-
te, onde filhos de políticos 
concorrem a governos em 
sete estados. Mas também 
há candidaturas também no 
Acre, Pará e Rio Grande do 
Sul. Caso tenham sucesso 
nas urnas, devem protago-
nizar uma volta por cima de 
clãs familiares que estiveram 
em baixa na eleição de 2018, 
marcada pelo ocaso de famí-
lias como os Sarney e os Lo-
bão, no Maranhão, os Maia e 
os Alves, no Rio Grande do 
Norte, e os Jucá em Roraima.

Na eleição de 2022, de-
vem caminhar sobre uma 
linha que separa a memória 
de realizações de seus ante-
passados, o desafio de mos-
trar que têm luz própria e as 
acusações de adversários de 
representarem uma tradi-
ção clientelista. “O cliente-
lismo brasileiro é alicerçado 
em tradições familiares e 
famílias políticas podero-
sas. Isso se exacerba com 
movimentos que podemos 
chamar, a grosso modo, de 
patronato político brasilei-
ro”, afirma o cientista polí-
tico Elton Gomes, doutor 
pela Universidade Federal 

de Pernambuco.
A eleição em Pernambu-

co será a mais marcada pela 
influência dos clãs familia-
res: os cinco principais pré-
-candidatos ao governo são 
filhos ou netos de líderes 
políticos. Neta do ex-gover-
nador Miguel Arraes (1916-
2005), Marília Arraes (Soli-
dariedade) tem reforçado a 
ligação com o avô, enfati-
zando o sobrenome e mar-
cas da gestão Arraes, como 
o chapéu de palha. Em sa-
batina à Folha e ao UOL, ela 
disse que ninguém pode ser 
penalizado pelo sobreno-
me que tem. “Tenho muito 
orgulho não só de ser neta 
como ter aprendido com 
Miguel Arraes.”

Pré-candidata do PSDB a 
governadora, Raquel Lyra é 
filha do ex-governador João 
Lyra Neto e possui um so-
brenome tradicional na po-
lítica de Caruaru, a maior 
cidade do interior. O bolso-
narista Anderson Ferreira 
tem pai, irmão e cunhado 

na política: Manoel, André 
e Fred Ferreira são respecti-
vamente deputado estadual, 
federal e vereador do Recife. 
Além de ser filiado ao PSB, 
partido sob forte influência 
da família Campos, Danilo 
Cabral é também filho do 
ex-deputado estadual Adal-
berto Cabral.

O cenário é semelhante 
em Alagoas, onde os quatro 
principais pré-candidatos 
ao governo vêm de famí-
lias políticas. Rui Palmeira 
(PSD) é filho do ex-gover-
nador Guilherme Palmei-
ra (1838-2020) e neto do 
ex-senador Rui Palmeira 
(1910-1968). Ex-prefeito de 
Maceió, ele diz que o legado 
de seu pai tem ajudado na 
caminhada na disputa pelo 
governo.

Na Bahia, a ascendência 
familiar do ex-prefeito de 
Salvador ACM Neto (União 
Brasil) tornou-se um dos 
centros do debate eleitoral. 
Ele iniciou a pré-campanha 
rememorando o jingle o his-

tórico do avô Antônio Car-
los Magalhães (1927-2007), 
que foi governador da Bah-
ia por três mandatos, dois 
deles por eleição indireta. 
Também vem de família 
tradicional o pré-candidato 
a governador e deputado fe-
deral João Roma Neto (PL) 
– radicado há cerca de 20 
anos na Bahia, ele é neto de 
João Roma (1912-1991), de-
putado federal por Pernam-
buco de 1966 a 1971.

Na Paraíba, o pré-candi-
dato tucano Pedro Cunha 
Lima também faz parte da 
terceira geração de políticos 
da família. Ele afirma que as 
trajetórias do pai e do avô o 
inspiram, mas que não pre-
tende ficar preso ao passado. 
“Tenho orgulho do meu so-
brenome, mas não sou ape-
nas um nome. Sou alguém 
que carrega uma bagagem, 
uma visão de mundo e bus-
co estar sintonizado com a 
minha geração. Os tempos 
são outros e os desafios são 
novos”, afirma Cunha Lima.

Suspeitos de matar 
Dom e Bruno sobem 
para oito, aponta PF

A Polícia Federal (PF) in-
formou neste domingo (19) 
que subiu para oito o núme-
ro de suspeitos investigados 
pela morte do jornalista 
britânico Dom Phillips e do 
indigenista Bruno Pereira, 
no Vale do Javari, no Ama-
zonas. Segundo a corpo-
ração, foram identificados 
mais cinco homens que 
teriam ajudado a enterrar os 
corpos de Dom e Bruno. As 
autoridades não revelaram 
os nomes dos suspeitos.

A polícia diz que o Institu-
to Nacional de Criminalística 
continua atuando para iden-
tificar todos os restos mortais 
encontrados e para entender 
a dinâmica dos eventos. Até 
o momento, três suspeitos 
foram presos, incluindo o 
pescador Amarildo da Costa 
Oliveira, conhecido como 
Pelado, que confessou a 
autoria no duplo homicídio 
e foi preso em flagrante no 
dia 7, por porte de munição 
de uso restrito. Segundo a 
investigação, o pescador 
confessou na noite de terça-
-feira (14), voluntariamente, 
a autoria do duplo homicí-
dio, e contou com detalhes a 
dinâmica do crime.

O segundo suspeito preso 

é o pescador Oseney da 
Costa de Oliveira, irmão de 
Amarildo e conhecido como 
Dos Santos, preso no dia 14. 
Ele negou ter participado do 
crime. Já o terceiro, Jeferson 
da Silva Lima, conhecido 
como Pelado da Dinha, se 
entregou para as autoridades 
por volta de 6h de ontem, 
após saber pela própria 
família que a polícia o pro-
curava. Ele é apontado como 
alguém que participou dire-
tamente do duplo homicídio 
e ajudou na ocultação dos 
corpos. A PF descarta que 
exista um mandante ou uma 
organização criminosa por 
trás das mortes.

A perícia da PF apontou 
que Dom e Bruno foram 
mortos com disparos de 
armas de caça. Os restos 
mortais chegaram em Bra-
sília para perícia na quinta-
-feira (16). Na sexta (17), a 
PF confirmou a identificação 
de Dom e, no sábado, de 
Bruno. Em nota, a PF infor-
mou que a perícia, realizada 
por agentes da corporação, 
indicou que Phillips recebeu 
um tiro e teve traumatatismo 
toracoabdominal e lesões 
principalmente na região 
abdominal e torácica.

Preparou o Brasil para se tornar uma grande 
economia digital

Ministro Fábio Faria (Comunicações) sobre ações como 
o leilão do 5G e o Internet Brasil

Disputas locais terão novas 
gerações de clãs familiares
Muitos dos principais pré-candidatos a governador são novos nomes, mas 
com sobrenomes já bastante conhecidos em seus respectivos estados

Errata
A Companhia Docas do Ceará torna público que, a pedido da União, fica 
cancelada a Assembleia Geral Extraordinária da CDC, prevista para ser 
realizada às 13 h do dia 17/06/2022. Fortaleza, 14 de junho de 2022. Fábio 
Lavor Teixeira - Presidente do Conselho de Administração.
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