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“Proliferam argumentos frágeis, vagos e cambiantes para vender o vírus indesejável da
antidemocracia”
Clique aqui para ver a notícia no site

do ministro EDSON FACHIN (TSE) // contra “teorias conspiratórias”. Cinco partidos que ainda não
escolheram seus candidatos à Presidência detêm dois minutos de TV e quase R$ 1 bilhão de fundo (R$
939 milhões ). E são diariamente sondados pelos presidenciáveis. Mais: são eles PSD (R$ 397 milhões),
Podemos (R$ 229 milhões), Patriota (R$ 113 milhões), Pros (R$ 111 milhões) e Avante (R$ 89 milhões).
Alguns desses partidos chegaram a lançar nomes ao Planalto, mas não vingou. In – Pipoca de milho Out –
Pipoca de quinoa Retrato Analistas estão lembrando que, desde 1999, o Brasil passou por sete ciclos de
aperto monetário: 2001, 2002-03, 2004-05, 2008-09, 2010-11, 2013-15 e 2021-2022. Em todos os ciclos,
o BC elevou os juros quando as previsões começaram a se afastar da meta e só interrompeu o
movimento quando as projeções se estabilizaram ou começaram a convergir para a meta. Essa é a
primeira vez em que o BC sinaliza disposição em encerrar o aperto monetário com as expectativas ainda
em processo de divergências, o que coloca em risco a credibilidade do sistema de metas de inflação.
MAL-ESTAR A Tramitação de uma PEC que permite a nomeação de parlamentares para o cargo de
embaixador sem perda de mandato está causando preocupação e mal-estar no Itamaraty. A proposta é
do senador Davi Alcolumbre (há quem diga que ele sonha com uma embaixada, mas não quer perder o
mandato) e alguns senadores têm interesse em sua aprovação. A PEC tem tudo para não ser aprovada
no Congresso. Família Num encontro de artistas em Porto Alegre, Lula criticou o vídeo de Jair Bolsonaro
sobre família: “De que família este cara está falando? Da nossa, não é. Eu não admito que um cidadão
que coloca um filho para disputar a eleição contra a mãe venha a falar de família para mim neste país”.
Era uma referência à primeira eleição de Carlos Bolsonaro para a Câmara Municipal do Rio, em 2000.
Com 17 anos, Carluxo entrou na disputa a pedido do pai, para evitar a reeleição da própria mãe –
Rogéria, ex-mulher de Jair e acabou eleito. Lula lembrou que Jair Bolsonaro tem três casamentos nas
costas e filhos de cada uma de suas mulheres. E logo tratou de acrescentar que Janja é seu terceiro
casamento, mas, nas duas vezes “casou porque era viúvo”. OBRA DE PAPEL Em alta nas pesquisas, a
candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao governo de São Paulo, fala muito de infraestrutura,
cuja pasta ocupou no governo de Jair Bolsonaro. Seu adversário, o governador Rodrigo Garcia têm
aproveitado para atacar Tarcísio dizendo que ele entrega “obras de papel” e cita números do próprio
Ministério da Infraestrutura. Um deles: segundo o Dnit, em 2021, só foram implantados 650 metros de
novas estradas no Sudeste. Trabalhador Fabrício Queiróz, apontado como operador do esquema de
rachadinha de Flávio Bolsonaro, disse em entrevista ao podcast Mais ou menos, que será “um absurdo”
não receber apoio da família Bolsonaro à sua candidatura. Filiado ao PTB, Queiróz pretende se
candidatar a deputado federal. “Eu quero ver eles dizerem que não vão me apoiar. Eu sou bandido? Não,
eu sou o Queiróz, pai de família, trabalhador”. Bodas de papel A modelo e estilista Sasha Meneghel, 23
anos, está comemorando “bodas de papel”. Seu casamento com o cantor gospel João Figueiredo acaba
de completar um ano. Para festejar a data eles voltaram ao mesmo resort de sua lua de mel com diárias
que podem chegar a US$ 30.250 (cerca de R$ 148 mil). Além da felicidade do casamento a filha da
“rainha dos baixinhos” tem muito o que comemorar. Ela está sendo chamada para diversas campanhas,
inclusive internacionais, entre elas Calvin Klein, em cliques feitos em Nova York e para Burberry,
divulgando a “lola bag”. E claro, a campanha rendeu milhares de elogios. Ela ainda é uma das garotas-
propagandas do tênis Mayze da Puma Brasil. Mas nem tudo são flores para Sasha. Ela teria perdido
cerca de R$ 500 mil num investimento feito em criptomoedas na empresa paranaense Rental Coins. Ela
busca reparação por danos materiais e morais, além da acusação de uso de uma “sofisticada cadeia de
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subterfúgios para constituir pirâmide financeira e aplicar golpe nos autores”. A empresa já tem 300
processos acusada de realizar golpes. Vale tudo Por não conseguir encontrar uma solução na alta dos
combustíveis, uma ala do governo está defendendo um decreto de calamidade pública a quatro meses
das eleições. O ministro Ciro Nogueira (Casa Civil) afirma que “espera que não seja necessário”, mas que
“se chegar ao ponto de uma situação como essa, nós teremos de decretá-la”. É o plano B do Centrão
caminhando para se tornar o plano A. O decreto driblaria as dificuldades em mexer no preço dos
combustíveis, as restrições orçamentárias diante das demandas que acumulam e as resistências de Paulo
Guedes. Alguns analistas dizem que “o cobertor é curto”, frente ao favoritismo de Lula, mas o Centrão
não terá nenhum pudor em criar justificativas para uma iniciativa do gênero mesmo arriscando-se a uma
reação negativa dos agentes econômicos que, contudo, não inviabilizaria a ideia. Se novas pesquisas não
apresentarem alguma reação nos números de Jair Bolsonaro, o grupo tende a jogar todas as fichas na
calamidade pública. O decreto entraria de forma crescente no cenário mesmo com alto custo político,
social e jurídico. O lado escritor O jornalista Manoel Soares, 42 anos, que em breve deixará a
apresentação do É de casa, para assumir ao lado de Patricia Poeta o programa Encontro, acaba de
lançar seu primeiro livro Para Meu Amigo Branco (Editora Agir). Entre tantos presentes na noite de
lançamento e autografo estava presente a atriz e apresentadora Fernanda Souza, que segundo Manoel é
a madrinha do livro; “Ficamos muito felizes porque na Fernanda o livro bateu em um lugar muito
emocionante, ela incorporou toda a energia do livro. A partir desse incorporar dela, ela começou a nos
aproximar de pessoas, e nos aproximou da editora Agir, que culminou nesse lançamento”. A obra,
produzida anteriormente de maneira independente (poucos exemplares), chega às livrarias com
apresentação de Maju Coutinho, prefácio de Eliane Dias e texto de orelha de Rafael Dragaud. Também
estiveram presentes o ator David Junior e sua esposa Yasmin Garcez. Maior Com quase um milhão de
presos, o Brasil atingiu em maio a maior população carcerária registrada na história. O número poderia
ser maior: há 352 mil mandados de prisão em aberto. Nos presídios femininos, a quantidade de
encarceradas passou de 5,6 mil para 33 mil desde 2000. São dados do Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, que alerta para o aumento do número dos chamados furtos famélicos, quando pessoas praticam
o crime para comer. Em alta Gabriel Galipolo, colaborador nas discussões sobre a política econômica
pode ter um futuro no governo Lula, se eleito. Gleisi Hoffmann levou o economista para reuniões com
instituições financeiras (está cotado para o BNDES). Gleisi, por sinal, cresceu muito a Lula por diversos
motivo. E um deles é o “fator Janja”. A presidente do PT foi diretora financeira de Itaipu. Na época, levou
Janja para trabalhar lá. As duas se falam diariamente. Pronunciamento De volta dos Estados Unidos, João
Doria está avisando que fará no próximo dia 13 um pronunciamento quando anunciará seu futuro político.
Quando renunciou à sua candidatura à Presidência, Doria se despediu com um “até breve”, o que faz
muitos de seus aliados pensarem que ele pode ter feito um recuo estratégico e tentar voltar à corrida.
Esses aliados apostam que a candidatura de Simone Tebet não decolará e o PSDB poderá partir para
candidatura própria. Alternativas seriam Câmara e Senado, onde Doria poderia se transformar num
puxador de votos. “TV FANTASMA” De acordo com novos dados do Painel Nacional de Televisão (PNT), a
CNN teve uma audiência média de 0,03% entre abril e maio, contra 0,05% da TV Jovem Pan e a
GloboNews com 0,14%, a maior desse segmento de emissoras, o que aumenta a crise interna do canal
de Rubens Menin e associados (ele é dono de uma fortuna de mais de US$ 1 bilhão). A CNN tem mais de
dois anos no ar e a CEO da emissora, Renata Afonso avisa que só alcançará seu ponto de equilíbrio em
2023. Além da audiência, a CNN padece de pouca publicidade. Alguns nomes conhecidos não têm
conseguido alavancar números melhores. Há quem aposte em mudança iminente de executivos. Mistura
fina LEVANTAMENTO da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostra que a tarifa aérea média subiu
29,5% entre fevereiro e março no país. Na comparação com março de 2021, o aumento foi de 68,6%. O
querosene de aviação, com preço atrelado ao dólar já subiu 36,42% até o fim de maio, sem contar o
ICMS. CIRO Gomes (PDT) está mais do que zangado: depois de muita conversa (queria até que ela
fosse sua vice), acaba de constatar que Marina Silva vai apoiar a candidatura de Lula ao Planalto.
BOLSONARO aproveitará sua ida aos Estados Unidos para se encontrar com Joe Biden para inaugurar
em Orlando o vice-consulado do Brasil na cidade. Há quem aposte que dará um pulinho na Disneyworld. A
ASSESSORIA de imprensa de Lula distribuiu nota sobre o ex-presidente, que apresentou diagnóstico
positivo para covid-19 (Janja inclusive) com foto do ex-presidente e sua mulher juntos sorrindo. De quebra,
apresentou um papel timbrado do médico Roberto Kalil Filho, que sempre atende celebridades. NOVO
estudo da FGV Social revela que o país atingiu 116 milhões de pessoas que enfrentam insegurança
alimentar e outros 19 milhões que, literalmente, passam fome. O maior aumento dessa população foi de

      



2019 a 2021 (31,33%) no período Bolsonaro. QUEM diria: segundo a Paraná Pesquisas, na corrida ao
Senado no Rio, o Cabo Daciolo está em segundo lugar com 12,5% de intenções de voto, perto de
Romário, que lidera a corrida com 14,9%. Depois, em sequência, Alessandro Molon (11,3%), Marcelo
Crivella (10,3%) e Daniel Silveira (8,1%). E mais: André Ceciliano (3,2%), Washington Reis (3,1%) e Otoni
de Paula (2,7%). SINDICALISTAS estão dispostos a resgatar atos que costumavam fazer em frente ao
Banco Central, na Avenida Paulista. O próximo será dia 15, na reunião do Copom e será o primeiro sob o
comando de Bolsonaro. A CVC é candidata à compra de plataformas de e-commerce na área de turismo.
Um dos alvos no radar é a 123 milhas. Seria uma resposta à concorrente Decolar.com, que acaba de
comprar a Viajanet. FUNDOS acionistas da Rappi preparam novo aporte na plataforma de delivery. Na
última rodada de investimentos, há cerca de um ano, a empresa levantou US$ 500 milhões.

 


