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NACIONAL

Aberração jurídica sem paralelo no mundo
Senador Lasier Martins (Podemos-RS) sobre o 

“inquérito das fake news”, no STF

E
m nota divulgada na manhã desta 
quarta-feira (22), sobre a prisão do 
ex-ministro da Educação Milton 
Ribeiro, a Polícia Federal informou 

que a investigação “corre sob sigilo”. Mais 
uma vez, “segredo de Polichinelo”, expres-
são que remonta ao teatro da Roma antiga, 
apontando que já é do conhecimento públi-
co o que tacha de “secreto”. O sigilo impede 
a vítima, que é o pagador de impostos, de 
sequer acompanhar o caso.

Afinal, é público
Se há suspeita de corrupção envolvendo di-

nheiro público e outros crimes correlatos, o 
cidadão deveria ter direito de saber o destino 
da sua grana.

Sem detalhes
O sigilo também impede o cidadão de ava-

liar a medida de prisão imposta a integrante 
de um grupo político que em três meses irá 
disputar eleição.

Para inglês ver
Apesar do sigilo anunciado, são inúmeras 

as notícias com detalhes de movimentações 
processuais, decisões e pedidos na ação judi-
cial.

Outros tempos
Havia três anos que um ex-ministro de 

Estado não era preso pela Polícia Fede-
ral. Antes disso, esse tipo de manchete era 
(muito) frequente.

Não podia dar certo
Marisete chegou ao cargo pelas mãos do 

ex-ministro Bento Albuquerque, que, alheio 
ao assunto, confiou à contadora o comando 
do setor elétrico.

Consumidor prejudicado
Não há ingênuos nas empresas do setor elé-

trico, que impuseram ao MME decisões que as 
favoreceram, em prejuízo dos consumidores.

Posto de sonho
Marisete deve ir para o conselho da priva-

tizada Eletrobras. Conselheiros recebem em 
geral 10% do salário de um diretor, à volta de 
R$60 mil.

Boa nova russa
Bolsonaro fez um discurso pragmático, 

Investigação ‘sob sigilo’ é segredo de Polichinelo

O PODER SEM PUDOR

Jorcelino Tolentino da Gama, vice, 
rompeu com o prefeito de Paranaguá (PI), 
Avelino Lopes, e decidiu candidatar-se 
à prefeitura. O prefeito foi à Justiça para 
impugnar a candidatura, alegando que 
Jorcelino assumira o cargo. Até apresentou 

um ofício assinado por ele. Convocado 
pelo juiz, Jorcelino negou que a assinatura 
fosse sua: “Doutor juiz, eu tenho a maior 
dificuldade de assinar o meu nome. Quando 
assino, é um sofrimento. E este ano eu não 
tive esse sofrimento.”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Sofrimento como álibi

Exonerada, tzarina do setor
elétrico vai para Câmara
A contadora Marisete Pereira foi 
exonerada pelo presidente Jair 
Bolsonaro da secretaria-exe-
cutiva do Ministério de Minas 
e Energia (MME), como ante-
cipou o site Diário do Poder. 
Ela deve ser substituída por 
Hailton Madureira, qualificado 
assessor de confiança do minis-
tro Adolfo Sachsida. Marisete 
mudou para melhor: terá salá-
rio bem maior como assessora 
parlamentar do presidente da 
Câmara, Arthur Lira. Ganhará 
bem mais que isso: um trabalho 
mais discreto e sossegado.

na reunião do Brics, e ainda ouviu de Vla-
dimir Putin a boa nova de que a Rússia irá 
redirecionar o comércio aos países do gru-
po. Ótimo para as importações e exporta-
ções do Brasil.

Certo e errado
O STF decidiu ser necessária participação 

de sindicatos em demissões coletivas. Fez 
bem, ruim é quando a demissão é individual, 
a pedido de empregado não sindicalizado e o 
ato precisa ter “aval” da pelegada.

Educação conturbada
O ex-ministro da Educação Abraham We-

intraub chegou a ser alvo de pedido de prisão, 
em junho de 2020, do senador Randolfe Ro-
drigues ao ministro Alexandre de Moraes, no 
âmbito do inquérito das fake news. 

Na veia
Fernando Holiday (Novo-SP) criticou a 

promessa da campanha do PT de “reconstru-
ção”. “O partido do ex-presidiário esteve no 
poder entre 2003 e 2016, mas agora é que eles 
querem reconstruir o País? Canalhas!”.

Terá apoio?
O senador Marcos Rogério (PL-RO) entre-

gou projeto para dar poderes ao presidente da 

República de declarar “emergência transitória 
de combustíveis” e suspender, excepcional-
mente, a paridade internacional

Ciro abaixo de 1%
No levantamento espontâneo do Paraná 

Pesquisa (TSE/BR- 09457/22) no Estado do 
Paraná, quando o candidato é citado livre-
mente pelo entrevistado, Ciro Gomes nem 
sequer atingiu 1% das intenções de voto.

Apenas homens?
Até agora, a “varíola dos macacos” tem 

atingido apenas pessoas do sexo masculino. 
Isso deveria ser esclarecido, até para afastar 
a sensação de que algo tem sido sonegado à 
opinião pública.

Comparativo
Presidente do PCO, que teve conta no Twit-

ter silenciada pelo ministro Alexandre de Mo-
raes, Rui Costa Pimenta disse que a situação é 
pior que na ditadura militar. “Na época censu-
ravam matérias, hoje fecham órgãos de comu-
nicação inteiros”, disse em seu perfil pessoal.

Pensando bem...
...o alarde de figuras da oposição sobre a in-

vestigação de corrupção no MEC mostra a ân-
sia por chamar Bolsonaro de “um dos nossos”.

FOTO AGÊNCIA BRASIL

A partir das 10h de hoje, 
o contribuinte que entregou 
a Declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física acertará 
as contas com o Leão. Nesse 
horário, a Receita Federal li-
berará a consulta ao segundo 
dos cinco lotes de restituição 
de 2022. O lote também con-
templa restituições residuais 
de anos anteriores.

Ao todo, 4.250.448 con-
tribuintes receberão R$ 
6,3 bilhões. Desse total, R$ 
2.697.759.582,31 serão pa-
gos aos contribuintes com 
prioridade legal, sendo 
87.401 idosos acima de 80 
anos de idade; 675.495 entre 
60 e 79 anos; 48.913 contri-
buintes com alguma defi-
ciência física ou mental ou 
doença grave e 661.831 con-
tribuintes cuja maior fonte 

de renda seja o magistério. 
O restante do lote será des-
tinado a 2.776.808 contri-
buintes não prioritários que 
entregaram declarações de 
exercícios anteriores até 19 
de março deste ano. 

O dinheiro será pago em 
30 de junho. A consulta 
pode ser feita na página da 
Receita Federal da internet. 
Basta o contribuinte clicar 
no campo “Meu Imposto de 
Renda” e, em seguida, “Con-
sultar Restituição”. A consul-
ta também pode ser feita no 
aplicativo Meu Imposto de 
Renda, disponível para os 
smartphones dos sistemas 
Android e iOS.

A consulta no site permi-
te a verificação de eventuais 
pendências que impeçam 
o pagamento da restituição 

– como inclusão na malha 
fina. Caso uma ou mais in-
consistências sejam encon-
tradas na declaração, basta 
enviar uma declaração reti-
ficadora e esperar os próxi-
mos lotes.

Calendário
Inicialmente prevista para 

terminar em 29 de abril, o 
prazo de entrega da Decla-
ração do Imposto de Renda 
Pessoa Física foi adiado para 
31 de maio para diminuir 
os efeitos da pandemia da 
covid-19 que pudessem pre-
judicar o envio, como atraso 
na obtenção de comprovan-
tes. Apesar do adiamento, o 
calendário original de resti-
tuição foi mantido, com cin-
co lotes a serem pagos entre 
maio e setembro, sempre no 

último dia útil de cada mês.
A restituição será depo-

sitada na conta bancária in-
formada na Declaração de 
Imposto de Renda. Se, por 
algum motivo, o crédito não 
for realizado, como no caso 
de conta informada desati-
vada, os valores ficarão dis-
poníveis para resgate por até 
um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o cidadão 
pode reagendar o crédito 
dos valores de forma sim-
ples e rápida pelo Portal BB, 
ou ligando para a Central de 
Relacionamento BB por meio 
dos telefones 4004-0001 (ca-
pitais), 0800-729-0001 (de-
mais localidades) e 0800-
729-0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes 
auditivos). (todas as matérias 
são da Agência Brasil)

Turismo brasileiro 
apresenta crescimento 
de 47,7% em abril

O turismo brasileiro 
faturou R$ 15,3 bilhões em 
abril, crescendo 47,7% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado, segundo 
dados do levantamento do 
Conselho de Turismo da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Feco-
mercioSP). Houve também 
alta de 32,2% no acumulado 
no ano. No entanto, na com-
paração com abril de 2019, 
ano anterior à pandemia, o 
setor teve queda de 7,5%.

A FecomercioSP avalia 
que os feriados de Sexta-feira 
Santa, Tiradentes e os desfiles 
de carnaval contribuíram 
para o crescimento, conside-
rado significativo, em abril 
deste ano e que a variação 
do mês demonstra sólida 
recuperação do turismo no 
Brasil. No mesmo período do 
ano passado, o setor cresceu 
36%. Diante disso, a entidade 
acrescenta que “a alta não é 
resultado de uma base fra-
gilizada de comparação, em 
razão dos efeitos da pande-
mia, mas um indicativo real 
de melhora nas perspectivas 
do turismo nacional”.

O maior crescimento ocor-
reu na atividade de trans-
porte aéreo, com aumento 
de 159,7% na comparação 
anual e faturamento de R$ 4,6 
bilhões no mês, voltando ao 
nível que faturava em abril de 
2019 – já com o valor corrigi-
do pela inflação – conforme 
apontou a FecomercioSP.

Malha aérea
Para explicar o resultado, 

a entidade cita que as empre-
sas estão ampliando a malha 
aérea com novas rotas e a 
demanda tem acompanhado 

este movimento. Outro 
motivo apontado foi o 
aumento no valor das pas-
sagens, que sofre influência 
da alta do querosene de 
aviação. “Desta forma, além 
da recuperação do mercado 
no pós-pandemia, o que 
influenciou o segmento foi, 
sem dúvida, os preços ele-
vados dos bilhetes”, divul-
gou, em nota, a entidade.

O segundo maior cres-
cimento foi observado nos 
serviços de alojamento e ali-
mentação, com alta de 56,1% 
e faturamento de R$ 4,5 
bilhões. Na comparação com 
o período pré-pandemia, 
entretanto, houve queda de 
12,9%. As atividades cultu-
rais, recreativas e esportivas 
registraram alta de 21,7%, 
com faturamento de R$ 1,1 
bilhão no mês. O montan-
te ficou abaixo do período 
anterior à pandemia, já que, 
na comparação com abril de 
2019, houve queda de 24,2%.

O transporte terrestre – 
que inclui os ônibus inter-
municipal, interestadual e 
internacional, além de trens 
turísticos – teve alta de 10,9%, 
com faturamento de R$ 2,6 
bilhões e aumento de 1,9% 
em relação ao nível pré-pan-
demia. As locadoras de veí-
culos, agências e operadoras 
de turismo avançaram 2,5%, 
faturando R$ 2,5 milhões.

O transporte aquaviário foi 
o único segmento a ter queda 
no mês (-2,3%), com fatura-
mento de R$ 42,3 milhões, 
o menor entre as atividades 
apontadas no levantamen-
to. Com grande evolução 
durante a pandemia, segundo 
avaliou a FecomercioSP, o 
resultado foi 27,3% maior em 
relação a abril de 2019.

Nome Limpo. O Banco do Povo, programa de microcrédito do governo de SP, está oferecendo uma 
linha de crédito para empresas paulistas negativadas durante a pandemia. No total, estão disponí-
veis R$ 100 milhões. A nova linha, chamada Nome Limpo, tem como objetivo ajudar empresas.

A Receita Federal liberará a consulta ao segundo dos cinco lotes de restituição de 2022

IR: liberado hoje consulta
a segundo lote de restituição
Ao todo, 4.250.448 contribuintes receberão R$ 6,3 bilhões. Desse total,
R$ 2.697.759.582,31 serão pagos aos contribuintes com prioridade legal

Industria Brasileira de Sal S/A - Aviso aos Acionistas. Comunicamos aos senhores acionistas da 
Industria Brasileira de Sal S/A CNPJ (MF) nº 07.197.890/0001-12, que se encontram sua disposição 
para exame, na sede social sita nesta Capital, na Avenida Santos Dumont, nº 5753, 14º andar, sala 
1405, Complexo São Mateus Torre Office, bairro Papicu, CEP: 60.175-047, conforme Art. 133 da Lei 
nº 6.404/76 todos documentos exigíveis para realização da assembleia geral ordinária, desta CIA. 
Luiz Gentil Neto - Diretor Presidente.
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