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PESQUISA XP/IPESPE
O petista desponta com 29% das intenções de votos,
enquanto o atual presidente aparece com 28%

RICARDO STUCKERT DIVULGAÇÃO

Lula ultrapassa Bolsonaro
na corrida para 2022
FRANCY TEIXEIRA
DE POLÍTICA

Divulgada na segunda-feira (05) uma nova
rodada de pesquisa XP/Ipespe sobre a disputa
presidencial em 2022
mostra o ex-presidente
Lula (PT) numericamente
à frente do atual líder do
Planalto, Jair Bolsonaro
(sem partido). O petista

BOLSONARO e Lula travam disputa para 2022

No levantamento
anterior feito pelo Instituto, Bolsonaro tinha
27% e Lula aparecia com 25%

desponta com 29% das
intenções
de votos,
enquanto o atual presidente aparece com 28%.
No levantamento anterior feito pelo Instituto, Bolsonaro tinha 27% e Lula aparecia com 25%. A mensu-

ração mostra um avanço
consolidado do pretenso
candidato do Partido dos
Trabalhadores desde que
as suas condenações foram
anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Após os dois mais cita-

dos no levantamento surgem o ex-governador do
Ceará, Ciro Gomes (PDT) e
o ex-juir Sérgio Moro
(sem partido), com 9% das
intenções cada. O XP/Ipespe ainda projetou o
cenário de segundo turno
entre Lula e Bolsonaro, apontando uma vantagem
de quatro pontos percentuais para o petista, que
aparece com 42% das intenções ante 38% do atual presidente.
Ao todo, foram realizadas mil entrevistas de abrangência nacional nos
dias 29, 30 e 31 de março.
A margem de erro máxima
é de 3,2 pontos percentuais
para o total da amostra.

ORÇAMENTO
WILSON DIAS

Paulo Guedes diz que não vê má-fé

PAULO GUEDES nega
atrito com o Congresso

LAÍS LIS E JAMILE
RACANICCI
DO G1.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse na
segunda-feira (5) acreditar
que não houve má-fé na aprovação do Orçamento
2021 pelo Congresso. Guedes também negou atritos
com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e
do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e disse que o
impasse ocorreu porque o
texto foi negociado por um
“time que nunca jogou junto”. O orçamento foi aprovado no fim de março e vem

sendo chamado de “peça de
ficção”. O texto, que ainda
não foi sancionado, subestimou despesas obrigatórias para reforçar emendas
parlamentares, o que coloca em risco a execução dos
gastos básicos do governo
até o fim do ano.
Guedes defendeu na
segunda que o fim do impasse seja “politicamente
satisfatório” e “tecnicamente, tudo encaixado”, mas
também falou em uma
blindagem jurídica para evitar que o Executivo seja
acionado por crime de responsabilidade, por exem-

plo, ao executar um orçamento com problemas.
“Você tem que estar juridicamente blindado. Tecnicamente, tudo encaixado.
Mas, por outro lado, [o resultado tem que ser] politicamente satisfatório”, declarou Guedes. “Alguns excessos que possam ter ocorrido
têm que ser removidos, mas
eu tenho certeza que não
foi nada de má-fé. É natural
de um time que nunca jogou junto e começou a jogar junto”, prosseguiu o ministro durante transmissão
organizada por uma corretora de investimentos.

BOLSONARO

DO CONJUR

Na segunda-feira (05),
o Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas da
União (MPTCU) pediu que
a corte avalie a pertinência das despesas das últimas férias do presidente
Jair Bolsonaro, que chegaram a R$ 2,4 milhões.
Presidente Bolsonaro

em uma de suas folgasReprodução “Em um momento normal, tal montante já
seria absurdo, todavia, na
situação ora vivenciada,
configura flagrante escárnio com o sofrimento do
povo brasileiro”, aponta o
documento, assinado pelo
subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado.
Os valores foram le-

vantados pelo deputado
federal Elias Vaz (PSB-GO)
e noticiados pelo Poder
360. Segundo informações da Secretaria-Geral
da Presidência da República e do Gabinete de Segurança Institucional, em
menos de vinte dias entre
dezembro e janeiro, foram
gastos cerca de R$ 1 milhão com locomoção e R$

200 mil com equipes de
segurança.
Além disso, o presidente gastou R$ 1,2 milhão com o cartão corporativo da Presidência. As
despesas incluem hospedagem, alimentação e entretenimento para o presidente, sua família, as
equipes de profissionais
e convidados.

GOVERNO FEDERAL

Comissão questiona publicidade na pandemia
DA AGÊNCIA SENADO

A comissão temporária
criada para acompanhar as
ações contra a covid-19
tem uma audiência pública
marcada para esta terçafeira (6) a fim de ouvir o
secretário especial de comunicação social do Ministério das Comunicações, almirante Flávio
Augusto Viana Rocha, sobre as ações de publicidade
do governo federal duran-

CAMILA MATTOSO - FOLHAPRESS

TEMPERATURA
A postura do ministro Kassio Nunes Marques tem causado insatisfação a vários colegas do Supremo Tribunal
Federal. Além do clima evidentemente ruim com Gilmar
Mendes, após o voto a favor do ex-juiz Sergio Moro, a
decisão liberando cultos e missas neste domingo (4)
espalhou as reclamações. Ministros avaliam que o problema não é exatamente sobre o que pensa Marques,
mas a forma de fazer as coisas, contrariando regras da
corte já convencionadas, ainda que não escritas.

ORAÇÃO
Integrantes do governo Jair Bolsonaro buscaram ao
longo desta segunda lideranças religiosas. Os auxiliares do presidente pediram ajuda para que entidades
se manifestem em favor da liberação da abertura das
igrejas, numa suposta tentativa de convencer outros
ministros do Supremo.

EM VÃO
Apesar do esforço de bastidores, a avaliação é a de que
é praticamente impossível conseguir uma decisão no
plenário da corte nesse sentido. A situação reforça, na
opinião de aliados do presidente, a necessidade de
colocar um ministro evangélico na vaga que se abrirá
em julho, de Marco Aurélio Mello.

FIQUEM
Nesta segunda-feira (5), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), pediu que as expectativas positivas em relação ao Brasil não sejam abandonadas.

NÃO...
O senador participou de um encontro que o Itaú organiza paralelamente a evento do FMI chamado "Spring
Meetings". O encontro promovido pelo banco muitas
vezes recebe os mesmos participantes do evento do FMI."

...SE VÁ
"Faço um breve registro a todos aqueles do Brasil e
fora do Brasil que enxergam o nosso país como um
país de boas expectativas para o futuro que não desistam dessa expectativa", disse Pacheco.

CHUMBO...
Notificado extrajudicialmente por Osmar Terra (MDBRS) por tê-lo chamado de "escroque" em um grupo de
membros do partido, o emedebista Bruno Kafka reagiu
enviando também uma notificação ao deputado.

...TROCADO
No documento, o empresário argumenta que é possível
argumentar que Terra é, sim, um escroque, dado que
propagou narrativas sem respaldo científico durante a
pandemia, colocando as vidas das pessoas em risco.
Terra é um dos principais negacionistas da Covid-19.

OPOSTOS

MP pede avaliação de despesa das férias
JOSÉ HIGÍDIO

PAINEL

te a pandemia.
Senadores têm defendido a necessidade de um
plano de comunicação federal para conscientizar os
brasileiros a apoiar medidas preventivas como distanciamento social, além
do uso de máscaras e de
álcool em gel. A reunião remota começa às 10h.
Autor do requerimento
de convite ao almirante, o
senador Confúcio Moura

(MDB-RO) lembra que governadores apontaram, em
reunião no mês de março, a
necessidade de conscientização da população e combate às fake news sobre a
covid-19 como um dos
pontos cruciais para adesão às medidas de distanciamento social, higiene e
vacinação.
“Os governadores foram unânimes em atribuir
à vacinação o topo da lista de providências a serem tomadas, emergen-

cialmente, para contenção
da crise pandêmica enfrentada no país. Em seguida,
apontam a necessidade de
conscientização da população por meio de campanhas publicitárias, em contraponto com as manifestações “antivacinas” e as
“fake news” que se propagam rapidamente nas redes e prejudicam a adesão
do cidadão ao plano de vacinação, colocando a nação
em risco”, justifica Confúcio
no requerimento.

Entrevistas recentes em que Marcelo Freixo (PSOL-RJ)
falou em aproximar campo progressista e centro e tratou das eleições de 2022 (quando pretende ser candidato ao governo do Rio) foram mal recebidas no PSOL.

LADO
Membros de destaque do partido dizem que não há
qualquer perspectiva de se aproximar de partidos de
centro, que não há chance de se juntarem a Eduardo
Paes e Rodrigo Maia, ambos do DEM, e que falar em
eleição no atual momento da pandemia sinaliza que
Freixo quer deixar mesmo o PSOL –o deputado tem
sido especulado PDT e PT.

VENTO
"Defendo uma aliança de centro-esquerda para derrotar o fascismo. Não temos o direito de correr o risco de
sermos derrotados novamente. Temos que buscar o
que temos em comum e não o idêntico", diz Freixo ao
Painel. "Estou priorizando a defesa da democracia.
Tenho muito respeito por todos do PSOL.

CAMINHADA
Anderson Torres (Justiça) esteve com Augusto Aras,
procurador-geral da República, e com o ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, nesta
segunda (5). O ministro tem priorizado encontros do
primeiro escalão nos primeiros dias no cargo. Haverá
evento de posse nesta quarta (6).

MARCA
As estações instaladas pela Prefeitura de SP para oferecer banhos e sanitários para moradores de rua da
região central foram usadas mais de 1,5 milhão de
vezes em um ano, completado no domingo (4). O censo
da população de rua mostrou que há 24.344 pessoas
nessa condição, 11.048 na região central.

MAPA
As estações que contam com banhos e sanitários estão
localizadas nas praças da Sé, República, no Parque Dom
Pedro II e no Largo do Paissandu. A ação é coordenada
pelas secretarias de Turismo e de Assistência e Desenvolvimento Social da gestão Bruno Covas (PSDB-SP).

TIROTEIO
“É uma alta autoridade da PF denunciando a ação criminosa de um ministro
de Estado. Isso precisa ser apurado”. De
Humberto Costa (PTPE), senador, sobre
as declarações do
chefe da PF do Amazonas rebatendo
Ricardo Salles.

