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MP: sargento 
da Marinha
cometeu
crime doloso

SÃO GONÇALO

O Ministério Público do Rio
de Janeiro pediu, durante au-
diência de custódia do sargento
da Marinha Aurélio Alves Be-
zerra, preso por ter matado seu
vizinho, para o crime ser consi-
derado homicídio doloso. A Po-
lícia Civil indiciou o suspeito
por homicídio culposo, quando
não há intenção de matar. A juí-
za Ariadne Villela Lopes acatou
o pedido do órgão em sua deci-
são e também transformou a
prisão em flagrante em preven-
tiva. A juíza entendeu que a pri-
são preventiva é necessária pa-
ra a garantia da ordem pública e
para o desenrolar do processo.
Ela ressaltou a necessidade de
resguardar a livre manifestação
das testemunhas, possivelmen-
te moradoras do condomínio
onde vive o suspeito. PÁGINA 4

Putin entra na
Guerra 2.0 ao
lado da China
contra os EUA

ALIANÇA

Os líderes da China e da Rús-
sia formalizaram nesta sexta-fei-
ra uma aliança que vinha ga-
nhando corpo nos últimos anos
contra as políticas ocidentais
personificadas na agenda dos Es-
tados Unidos, apontada como
"abordagem ideologizada da
Guerra Fria". Assim, Xi Jinping e
Vladimir Putin concordaram em
um comunicado em denunciar a
expansão da Otan (aliança mili-
tar ocidental) que está no cerne
da grave crise em curso na Ucrâ-
nia e também os pactos militares
americanos na região do Indo-
Pacífico. Esses são os exemplos
mais vistosos, mas não únicos,
do texto de 5.300 palavras em
russo divulgado pelo Kremlin, do
que ambos os líderes chamaram
de "amizade sem limites" entre
Pequim e Moscou. PÁGINA 4

Brasil volta a
registrar mais
de mil mortes
por Covid-19 

APÓS 5 MESES

CNI

O Brasil voltou a registrar
mais de 1.000 mortes por Co-
vid. Nesta sexta-feira, foram
1.074 vidas perdidas. É o maior
valor desde 17 de agosto do
ano passado, quando os regis-
tros apontaram 1.137 óbitos.
Passaram 169 dias desde 19 de
agosto de 2021, a última vez em
que o país havia registrado
mais de 1.000 mortes em 24 ho-
ras. Nesta sexta também foram
registrados 219.298 casos de
Covid, o quinto maior valor da
pandemia toda. O recorde em
um único dia ocorreu na quin-
ta-feira passada, com 286.050
infecções. Com os dados atua-
lizados, o Brasil chega a
631.069 vidas perdidas e a
26.319.033 pessoas infectadas
pelo Sars-CoV-2 desde o início
da pandemia. PÁGINA 3

Poupança registra a maior 
saída de recursos da história

Os saques em cadernetas de poupança superaram os depósitos em
R$ 19,665 bilhões no mês de janeiro deste ano, segundo dados divulga-
dos pelo Banco Central, nesta sexta-feira. Esse é o maior volume de reti-
rada líquida para um único mês na série histórica do BC, iniciada em ja-
neiro de 1995. No período, os depósitos na modalidade de investimento
totalizaram R$ 260,494 bilhões, enquanto as retiradas de recursos so-

maram R$ 280,159 bilhões. O fluxo coincide com os gastos previstos no
início de ano, como pagamento de impostos, como IPVA e IPTU, além
de matrícula e compra de material escolar, entre outros. Em 2021, os sa-
ques em caderneta de poupança superaram os depósitos em R$ 35,49
bilhões - o primeiro resultado anual negativo desde 2016, quando a
modalidade registrou retirada líquida de R$ 40,7 bilhões. PÁGINA 2

Indicadores
Industriais
mostram recuo
no 2o semestre

A indústria brasileira registrou crescimento nos índices de empre-
go, faturamento e utilização da capacidade instalada em 2021. A CNI,
no entanto, destaca que o bom resultado tem como base de compa-
ração 2020, ano atípico e com "desempenho excessivamente fraco"
em decorrência da pandemia. "Na comparação, temos resultados
positivos na comparação com 2020. Mas é preciso lembrar que 2020
foi um ano muito difícil para a indústria, que praticamente parou por
dois meses durante aquele ano, por conta da pandemia. Então essa
comparação é feita com uma base muito baixa", resume o gerente de
análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo (foto). PÁGINA 2

A empresa espanhola Acciona, responsável pela construção da linha 6-laranja do metrô, repudiou um
vídeo de teor sexista, espalhado em redes sociais, que atribui à participação de mulheres na obra o aciden-
te que abriu uma cratera na marginal Tietê e interditou a via. "A companhia considera o conteúdo misógi-
no e extremamente desrespeitoso com nossas colaboradoras", afirmou a Acciona em nota enviada à repor-
tagem. Um dos que compartilharam o vídeo é o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) (foto). Per-
fis bolsonaristas usaram o material para atacar o governo João Doria (PSDB). PÁGINA 3
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Eduardo Bolsonaro culpa mulheres
por formação de cratera no Tietê   
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Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(2/2) 10,75%
Poupança 3
(5/2) 0,50%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 1,82% (jan.)
IPCA 5 0,54% (jan.)
CDI
0,15 até o dia 4/fev
OURO
BM&F/grama R$ 304,50
EURO Comercial 
Compra: 6,0917 Venda: 6,0923

EURO turismo 
Compra: 6,1751 Venda: 6,3551
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,3378 Venda: 5,3284
DÓLAR comercial
Compra: 5,3200 Venda: 5,3206
DÓLAR turismo
Compra: 5,3545 Venda: 5,5345

LOCAWEB ON NM 9.73 +11.33 +0.99

PETRORIO ON NM 24.41 +7.34 +1.67

CIELO ON NM 2.33 +6.39 +0.14

BRASKEM PNA N1 54.09 +5.27 +2.71

ASSAI ON NM 12.90 +3.20 +0.40

EZTEC ON NM 19.14 −6.41 −1.31

ECORODOVIAS ON NM 7.19 −6.38 −0.49

VIA ON NM 4.22 −5.80 −0.26

QUALICORP ON NM 17.19 −5.55 −1.01

BRF SA ON NM 18.75 −5.54% −1.10

VALE ON NM 87.98 +2.60% +2.2

PETROBRAS PN N2 32.63 +1.75 +0.56

PETROBRAS ON N2 35.91 +1.79 +0.63

ITAUUNIBANCOPN EJ N1 25.46 +0.32 +0.08

BRADESCO PN EJ N1 22.93 +0.66 +0.15

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.089,74 -0,06

NASDAQ Composite 14.098,006 +1,58

Euro STOXX 50 4.083,38 -1,44

CAC 40 6.951,38 -0,77

FTSE 100 7.516,4 -0,17

DAX 15.099,56 -1,75

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,49% / 112.244,94 / 549,00 / Volume: 26.015.923.588 / Quantidade: 3.685.752
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Bovespa sobe 0,3% 
e dólar cai pela quarta
semana seguida
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS

O índice de referência da
Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa) reverteu a tendência
negativa das primeiras horas
desta sexta-feira para fechar o
dia em alta de 0,49%, a 112.244
pontos. Com isso, o Ibovespa
(Índice Bovespa) avançou 0,3%
nesta semana, a quarta seguida
no azul. O ganho acumulado
em 2022 é de 7,08%.

O dólar encerrou a sessão
em alta de 0,54%, a R$ 5,324.
Apesar do ganho diário, a
moeda americana sofreu uma
baixa semanal de 1,22%. É a
quarta semana consecutiva de
queda. Neste ano, a divisa ain-
da acumula perdas frente ao
real de 4,52%.

Os mercados de ações e de
câmbio entraram no segundo
mês de 2022 com um compor-
tamento inesperado em rela-
ção ao contexto internacional.

A petroleira estatal Petro-
bras e a mineradora Vale vol-
taram a puxar os ganhos da
Bolsa no pregão desta sexta-
feira. As empresas subiram
1,75% e 2,62%, nessa ordem.

Nos Estados Unidos, a sex-

ta-feira terminou com ajustes
para cima nas ações de tecno-
logia um dia após a Meta, do-
na do Facebook, ter mergulha-
do mais de 26% e arrastado os
principais índices acionários
para o fundo. Nesta sexta, os
papéis da Meta caíram 0,28%.

A Nasdaq subiu 1,58%, en-
cerrando a semana com ga-
nho de 2,38%. A bolsa de tec-
nologia americana havia
afundado 3,7% nesta quinta.
Esse é o segmento empresa-
rial que enfrenta os maiores
prejuízos no mercado de
ações em meio às tensões so-
bre a elevação das taxas de ju-
ros. O segmento é o que mais
depende de crédito.

O S&P 500, referência do
mercado americano, subiu
0,52% na sessão, enquanto o
Dow Jones recuou 0,06%. Os
dois indicadores encerraram a
semana com ganhos, de 1,55%
e 1,05%, respectivamente.

Com grande influência na
Bolsa e na economia brasilei-
ra, os preços do petróleo volta-
vam a disparar nesta sexta-fei-
ra. O barril do tipo Brent, refe-
rência mundial, saltava 2,48%
no final da tarde, a US$ 93,37
(R$ 497,45).

Sábado, domingo e segunda-feira, 5, 6 e 7 de fevereiro de 2022

BC

Poupança registra a maior 
saída de recursos da história
NATHALIA GARCIA/FOLHAPRESS

O
s saques em caderne-
tas de poupança su-
peraram os depósitos

em R$ 19,665 bilhões no mês de
janeiro deste ano, segundo da-
dos divulgados pelo Banco Cen-
tral, nesta sexta-feira. Esse é o
maior volume de retirada líqui-
da para um único mês na série
histórica do BC, iniciada em ja-
neiro de 1995.

No período, os depósitos na
modalidade de investimento to-
talizaram R$ 260,494 bilhões,

enquanto as retiradas de recur-
sos somaram R$ 280,159 bi-
lhões. O fluxo coincide com os
gastos previstos no início de
ano, como pagamento de im-
postos, como IPVA e IPTU, além
de matrícula e compra de mate-
rial escolar, entre outros.

Em 2021, os saques em ca-
derneta de poupança supera-
ram os depósitos em R$ 35,49
bilhões - o primeiro resultado
anual negativo desde 2016,
quando a modalidade registrou
retirada líquida de R$ 40,7 bi-
lhões. 

Em dezembro do ano passa-
do, contudo, a poupança teve
entrada líquida de R$ 7,66 bi-
lhões, impulsionada pelo paga-
mento do 13º salário.

Atualmente, a caderneta de
poupança rende 0,50% ao mês
(ou 6,17% ao ano), mais a TR (ta-
xa referencial). 

O indicador é calculado pelo
BC com base nas taxas de juros
das Letras do Tesouro Nacional
e tem flutuação diária.

A regra da poupança mudou
em dezembro do ano passado
com a elevação da Selic acima

de 8,5% ao ano. 
Atualmente, a taxa básica

de juros  está  em 10,75% ao
ano. Nesse caso, a regra prevê
que o rendimento da poupan-
ça seja de 0,5% ao mês, mais a
TR (para depósitos novos e an-
tigos). 

Em meio à escalada da Selic,
a TR, que ficou nula de setem-
bro de 2017 até o fim do ano pas-
sado, também sobe. Quando a
taxa de juros está menor ou
igual a 8,5% ao ano, o investi-
mento é limitado a 70% da taxa,
acrescida da TR.

MERCADOS

Governo rejeita restrição a voos no Santos Dumont
O governo federal está aberto

a novos ajustes no edital de con-
cessão do aeroporto Santos Du-
mont, no centro do Rio de Janei-
ro, mas rejeita adotar "restrições
artificiais" a voos, afirma o secre-
tário nacional de Aviação Civil do
Ministério da Infraestrutura, Ro-
nei Glanzmann.

"Alguns ajustes podem ser fei-
tos? Claro. Estamos abertos a
contribuições, mas não existe um
grande coelho na cartola", diz.

O governo estadual do Rio de
Janeiro e a prefeitura carioca são

favoráveis à concessão do San-
tos Dumont, mas contestam o
modelo de repasse à iniciativa
privada.

Para líderes locais, um grande
aumento na oferta de voos no ter-
minal, após o leilão, poderia ge-
rar uma competição predatória
com o aeroporto internacional do
Galeão, também localizado no
Rio. Por isso, a avaliação é que se-
ria necessário algum nível de res-
trições à ampliação do fluxo no
Santos Dumont.

Em uma tentativa de acalmar

os ânimos, o Ministério da Infra-
estrutura anunciou na segunda-
feira (31) que o Santos Dumont
será leiloado de maneira isolada,
e não em um bloco com três ter-
minais mineiros (Montes Claros,
Uberlândia e Uberaba).

O aeroporto de Jacarepaguá
(RJ) também faria parte do grupo,
mas foi transferido para um novo
lote, voltado à aviação executiva.

Segundo Glanzmann, o isola-
mento do Santos Dumont foi mo-
tivado por duas razões. A primei-
ra atende a pedidos do Rio para a

retirada dos aeroportos mineiros,
já que o entendimento local era
de que o Santos Dumont poderia
ser prejudicado por carregar ter-
minais menos atrativos, o que o
governo federal contesta.

A segunda motivação tem viés
jurídico. Ao separar o ativo que
gera controvérsia, o governo ten-
ta evitar que a tensão contamine
o interesse privado pelos outros
terminais que devem ir a leilão na
sétima rodada de concessões
aeroportuárias, prevista para o
primeiro semestre deste ano.

AEROPORTO

Indicadores Industriais mostram
desaceleração no segundo semestre

A indústria brasileira regis-
trou crescimento nos índices de
emprego, faturamento e utiliza-
ção da capacidade instalada em
2021. A CNI (Confederação Na-
cional da Indústria), no entanto,
destaca que o bom resultado
tem como base de comparação
2020, ano atípico e com "desem-
penho excessivamente fraco"
em decorrência da pandemia.

"Apesar do avanço verificado
na comparação anual, há desa-
celeração no ritmo de cresci-
mento do emprego, tendência
de queda do faturamento e da
utilização da capacidade insta-
lada no segundo semestre de
2021", detalha a CNI por meio
do levantamento Indicadores
Industriais, divulgado na segun-
da-feira passada.

Os indicadores registram alta
de 3,7% no faturamento da in-
dústria de 2021, na comparação
com 2020. Em dezembro, no en-
tanto, esse indicador apresen-
tou uma queda de 0,3% na série
livre de efeitos sazonais. "Esse
aumento se deve ao patamar
elevado em que o faturamento
começou o ano, uma vez que o
indicador registrou quedas su-
cessivas ao longo dos meses",
explica a CNI.

De acordo com o levanta-
mento, em dezembro de 2021, o
faturamento estava 7,5% abaixo
do registrado no mesmo mês de
2020. 

No acumulado de 2021, o fa-
turamento foi 5% menor do que
o de fevereiro de 2020, antes da
chegada da pandemia de covid-
19 ao país, detalha o estudo.

Ainda segundo os Indicado-
res Industriais, a massa salarial
real e sobretudo o rendimento
médio real, pressionados pela

inflação, seguiram em queda na
maior parte de 2021.

Os indicadores divulgados
nesta sexta fecham os dados ob-
tidos ao longo de 2021. O levan-
tamento revela que os pontos
que contribuíram para o recuo
no segundo semestre vão além
dos efeitos da persistência da
pandemia de Covid-19, abran-
gendo também "o desarranjo
das cadeias de suprimentos, que
contribuem para que a recupe-
ração não se complete e para
que se mantenha o contexto de
incerteza e altos custos na in-
dústria de transformação".

"O resultado faz o enceramen-
to do ano de 2021. Na compara-
ção, temos resultados positivos
na comparação com 2020. Mas é
preciso lembrar que 2020 foi um
ano muito difícil para a indústria,
que praticamente parou por dois
meses durante aquele ano, por
conta da pandemia. Então essa
comparação é feita com uma ba-
se muito baixa", resume o geren-
te de análise econômica da CNI,
Marcelo Azevedo.

CAPACIDADE INSTALADA
A Utilização da Capacidade

Instalada (UCI) caiu 0,6 ponto
percentual de novembro para
dezembro de 2021. Tendo por
base de comparação dezembro
de 2020, o recuo registrado é de
0,7 ponto percentual.

A CNI lembra que, em junho
de 2021, esse indicador chegou a
atingir o patamar de 82,3%,
"ponto mais alto desde 2014".
No entanto, acabou entrando
em uma "tendência de queda no
segundo semestre, encerrando
o ano em 79,6% em dezembro".

A massa salarial paga pelo se-
tor industrial caiu 1,2% em de-

zembro, na comparação com
novembro, na série dessazonali-
zada. No acumulado do ano,
tendo por base a média registra-
da em 2020, o item registrou au-
mento de 0,7%.

"Esse aumento, no entanto,
se deve à forte queda observada
em 2020 e à alta que se concen-
trou na primeira metade de
2021. Em dezembro de 2021, a
massa salarial se encontra 1,2%
abaixo do índice de dezembro
de 2020 e 4,8% abaixo do regis-
trado em fevereiro de 2020", ex-
plica a CNI.

O rendimento médio real do
trabalhador manteve a "tendên-
cia de queda", diz o levantamen-
to, ao registrar diminuição de
1,4% de novembro para dezem-
bro de 2021, na série livre de efei-
tos sazonais. Na comparação
com a média registrada em 2020,
a queda registrada é de 3,2%.

"A queda no rendimento mé-
dio provocada pela pandemia
de covid-19 em 2020 foi seguida
de uma recuperação, verificada
até setembro, mas que poste-
riormente foi corroída ao longo
dos meses", diz o levantamento
ao observar que o nível observa-
do em dezembro "é próximo -
apenas 1,4% acima - do ponto
mais crítico da pandemia, de
maio de 2020".

Na comparação de dezembro
de 2021 com o mesmo mês de
2020, o recuo observado é de -
4,7%.

TRABALHO
Já o indicador referente a

"horas trabalhadas na produ-
ção" apresentou alta de 3,3% em
dezembro, acumulando avanço
de 9,4% em relação a 2020.

O volume de horas trabalha-

das caiu ao longo do primeiro
semestre, mas voltou a registrar
altas consistentes nos últimos
três meses do ano. Dessa forma,
a comparação entre dezembro
de 2021 e o mesmo mês de 2020
indica alta de 1,4%.

"Vale notar que o patamar de
dezembro é superior ao registra-
do antes da pandemia: na com-
paração com fevereiro de 2020, as
horas trabalhadas na produção
aumentam 4,3%", acrescenta.

O emprego na indústria ficou
estável no mês de dezembro,
mas encerrou 2021 com avanço
de 4,1% na comparação com o
ano anterior. De acordo com a
CNI, o crescimento ocorreu "es-
sencialmente no primeiro se-
mestre".

O segundo semestre foi mar-
cado pela estabilidade. Entre ja-
neiro e junho, o índice relativo a
emprego subiu 3,2%. Entre julho
e dezembro, o avanço ficou em
0,5%. Tendo por base de compa-
ração dezembro de 2020, o últi-
mo mês de 2021apresentou
crescimento de 3,6%.

"O resultado de dezembro foi
negativo para muitas variáveis.
Ele consolida o que a gente vinha
percebendo nos últimos indica-
dores, de uma desaceleração da
atividade industrial no segundo
semestre. O ano tinha começado
bem para a indústria, mas foi
perdendo força. Isso se intensifi-
cou no segundo semestre, con-
solidando agora com esse resul-
tado de dezembro, com acelera-
ção da tendência de queda do fa-
turamento e de utilização da ca-
pacidade instalada. O emprego
que vinha crescendo na primeira
metade do ano parou de crescer,
consolidando então esse cená-
rio", conclui o gerente da CNI.

CNI

Caixa dobra crédito
imobiliário em janeiro
e eleva previsão do ano 

HABITAÇÃO

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

Apesar da alta de juros nos
últimos meses, o crédito imobi-
liário concedido pela Caixa Eco-
nômica Federal dobrou em ja-
neiro, na comparação com o
mesmo mês do ano passado,
disse nesta sexta-feira o presi-
dente da instituição, Pedro Gui-
marães. Segundo Guimarães, o
volume de concessões de finan-
ciamentos com recursos pró-
prios saltou de R$ 5,8 bilhões em
janeiro de 2021 para R$ 11,6 bi-
lhões no mês passado.

“Crescemos em janeiro
100,7% em crédito imobiliário
na comparação com janeiro de
2021. Na comparação com ja-
neiro de 2018, nosso crescimen-
to foi 820%”, afirmou Guimarães
durante evento de lançamento
de uma linha especial de crédito
para caminhoneiros.

De acordo com Guimarães, a
Caixa elevou, de R$ 150 bilhões
para R$ 155 bilhões, a estimativa
para a concessão de crédito
imobiliário neste ano. Líder no
setor, a Caixa concentra cerca de
70% dos financiamentos para
compra de imóveis no país.

Em relação ao crédito para o
agronegócio, Guimarães disse
que, no atual ritmo de evolução,
o banco deverá tornar-se líder
no segmento na América do Sul
até 2024.

“Éramos o oitavo banco no
agro até ano passado; somos o
terceiro agora, e até junho ire-
mos para o segundo lugar. Se fi-
zermos R$ 100 bilhões no agro, é
15% da nossa carteira imobiliá-
ria, não é nada”, declarou. Para
a safra 2021/2022, o banco tem
orçamento de R$ 35 bilhões pa-
ra o crédito rural.  

INCLUSÃO BANCÁRIA
No evento de lançamento

da linha de antecipação de fre-
te para caminhoneiros, a Caixa
divulgou dados de inclusão
bancária e de acesso ao crédi-
to. Segundo o banco, o aplica-
tivo Caixa Tem atingiu 109 mi-
lhões de contas poupança digi-
tais cadastradas. Segundo a
instituição financeira, desse
total, 38 milhões de pessoas
que não tinham conta em ban-
co foram incluídas no sistema
financeiro.

Sobre a linha de crédito que
antecipa o saque-aniversário
do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS), a Caixa
informou que, dos 2,3 milhões
de trabalhadores contrataram
esse tipo de empréstimo, 1,3
milhão estavam com o nome
negativado e usaram a anteci-
pação para quitar dívidas.

Durante o evento, o minis-
tro da Economia, Paulo Gue-
des, disse que a Caixa assumiu
o protagonismo na execução
de políticas sociais do governo,
com o pagamento do auxílio
emergencial em 2020 e 2021.
Segundo o ministro, o governo
decidiu centralizar diversos
programas sociais no banco
estatal.

“Desde o auxílio emergen-
cial, a Caixa pagou 68 milhões
de pessoas. Foram decisões
que tivemos de tomar no calor
do combate. O presidente virou
e falou: ‘Não vamos deixar ne-
nhum brasileiro para trás’.
Criamos o auxílio. Fizemos
uma reunião e discutimos: ‘Va-
mos credenciar todo o sistema
bancário ou vamos fazer a
aposta toda na Caixa?’ Porque
ali (na Caixa), nós temos todo o
controle operacional”, decla-
rou Guedes.

O presidente Jair Bolsonaro
participou do evento, mas não
discursou.

05-fev-22 | 6:44 AM BRT



Sábado, domingo e segunda-feira, 5, 6 e 7 de fevereiro de 2022 3

País/São Paulo

Eduardo Bolsonaro
culpa mulheres por
formação de cratera  

MARGINAL TIETÊ

MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

A empresa espanhola Accio-
na, responsável pela construção
da linha 6-laranja do metrô, re-
pudiou um vídeo de teor sexis-
ta, espalhado em redes sociais,
que atribui à participação de
mulheres na obra o acidente
que abriu uma cratera na mar-
ginal Tietê e interditou a via.

"A companhia considera o
conteúdo misógino e extrema-
mente desrespeitoso com nos-
sas colaboradoras", afirmou a
Acciona em nota enviada à re-
portagem.

Um dos que compartilharam
o vídeo é o deputado federal
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).
Perfis bolsonaristas usaram o
material para atacar o governo
João Doria (PSDB), que conce-
deu à construtora a obra e a
operação da linha 6-laranja do
metrô.

A montagem utilizou trechos
de um filme institucional publi-
cado no YouTube pela Acciona
em dezembro de 2020. O mate-
rial original exaltava a participa-
ção de mulheres no empreendi-
mento, destacando a contrata-
ção de engenheiras para o can-
teiro de obras e de outras profis-
sionais envolvidas diretamente
nos trabalhos.

Na versão feita agora, para
relacionar o rompimento na
pista à participação feminina e
questionar a competência das
profissionais unicamente por
causa do gênero delas, ima-
gens e falas de entrevistadas
foram tiradas de contexto e ri-
dicularizadas.

A Acciona disse que "la-
menta profundamente o teor
dessa videomensagem que
circula em redes sociais" e que
"estuda as medidas judiciais
cabíveis ao caso".

O Crea-SP (Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo) tam-
bém emitiu nota em que repu-
dia o ataque e afirma que "atos
como esse não serão tolerados".

Com a edição, cenas do de-
sabamento parcial da pista da
marginal e do vazamento de es-
goto foram inseridas entre de-
poimentos de empregadas da
Acciona. Nas falas de 2020, elas
destacavam o fato de a constru-
ção ser "um projeto grandioso, a
maior obra de infraestrutura do
Brasil no momento" e uma obra
que "vai beneficiar muita gente
em São Paulo".

A versão compartilhada por
Eduardo Bolsonaro, semelhan-
te ao vídeo que já estava circu-
lando em redes sociais e grupos
de WhatsApp, foi ainda acom-
panhada de uma trilha sonora
que busca dar viés humorístico
ao material.

O filme divulgado pelo de-
putado no Twitter incluiu ain-
da trecho de uma entrevista
do governador Doria e ima-
gens do tucano dançando em
eventos públicos -a família
Bolsonaro rivaliza com Doria
na arena eleitoral e endossa
ataques de cunho pessoal
contra ele.

O parlamentar escreveu na
postagem: "'Procuro sempre
contratar mulheres', mas por
qual motivo? Homem é pior en-
genheiro? Quando a meritocra-
cia dá espaço para uma ideolo-
gia sem comprovação científica
o resultado não costuma ser o
melhor. Escolha sempre o me-
lhor profissional, independente
da sua cor, sexo, etnia e etc".

Em resposta ao post de
Eduardo, o secretário nacional
de Fomento e Incentivo à Cul-
tura, André Porciuncula, escre-
veu: "Brincar de lacração colo-
cando vidas em jogo, que ab-
surdo!".

Outras edições semelhantes
que passaram a circular depois
do acidente, na terça-feira, e fo-
ram compartilhadas por perfis
alinhados ao bolsonarismo e
críticos a Doria continham ain-
da expressões em texto na tela,
em tom de ironia e preconceito.

Sobre a fala de uma das fun-
cionárias da Acciona de que era
"uma das várias mulheres que
compõem o time da Acciona",
apareceu a pergunta: "PQP tem
mais ainda (sic)?".

Também na montagem,
uma foto de três profissionais
mulheres diante de uma placa
com o nome da empresa foi
acompanhada da legenda: "As
grandes guerreiras!". E, quan-
do uma entrevistada diz que
"a maioria das mulheres hoje
está na obra de infraestrutu-
ra", é inserida a frase: "Tá ex-
plicado (sic)..."

No momento em que outra
contratada, uma engenheira
agrimensora, afirma que "tem
uma barreira na engenharia em
relação às mulheres", aparece a
questão: "Por que será, né?".

Efeitos de imagem e som
usados com fim de ironia tam-
bém foram aplicados no mo-
mento em que uma engenhei-
ra de planejamento ressalta,
na gravação de 2020, "o im-
pacto que ela [a obra] vai ter
na cidade". A frase dita pela
mulher na sequência, de que
"é um sonho" participar de al-
go grandioso, é replicada com
a frase na tela: "Não, amiga. É
um pesadelo", com novas
imagens do acidente.

"Obrigado, meninas. A po-
pulação de São Paulo agrade-
ce" é a frase que encerra a mon-
tagem.

As falas, originalmente, cele-
bravam a presença feminina na
construção do metrô. Uma das
entrevistadas que tiveram a
imagem usada na montagem,
do setor de recursos humanos,
disse que procurava contratar
mulheres para obras de infraes-
trutura. Outras participantes
também tiveram rosto e nome
expostos.

Em redes sociais, comentá-
rios criticaram a política de con-
tratação de mulheres, vinculan-
do o programa de igualdade de
gênero ao acidente ocorrido
nesta semana. A cratera se abriu
na pista local da marginal Tietê
em decorrência do rompimen-
to de um coletor de esgoto que
passa ao lado do local.

APÓS 5 MESES

Brasil volta a registrar mais
de 1.000 mortes por Covid 
O

Brasil voltou a regis-
trar mais de 1.000
mortes por Covid.

Nesta sexta-feira, foram 1.074
vidas perdidas. É o maior valor
desde 17 de agosto do ano pas-
sado, quando os registros apon-
taram 1.137 óbitos.

Passaram 169 dias desde 19 de
agosto de 2021, a última vez em
que o país havia registrado mais
de 1.000 mortes em 24 horas.

Nesta sexta também foram
registrados 219.298 casos de Co-
vid, o quinto maior valor da
pandemia toda. O recorde em
um único dia ocorreu na quinta-
feira passada, com 286.050 in-
fecções.

Com os dados atualizados, o
Brasil chega a 631.069 vidas per-
didas e a 26.319.033 pessoas in-
fectadas pelo Sars-CoV-2 desde
o início da pandemia.

A média móvel de mortes
continua a crescer e agora é de
732 óbitos por dia, aumento de
160% em relação aos dados de
duas semanas atrás. É a média
mais alta desde 23 de agosto do
ano passado, quando era de 766
mortes por dia.

A média móvel  de casos
também cresceu, em relação
ao dados de duas semanas
atrás, e agora é de 182.696, um

aumento de 30%.
Os dados do país, coletados

até 20h, são fruto de colabora-
ção entre Folha de S.Paulo,
UOL, O Estado de S. Paulo, Ex-
tra, O Globo e G1 para reunir e
divulgar os números relativos à
pandemia do novo coronavírus.
As informações são recolhidas
pelo consórcio de veículos de
imprensa diariamente com as
Secretarias de Saúde estaduais.

Mais três pesquisadores 
ligados à Capes renunciam 
RENATO MACHADO/FOLHAPRESS

Um novo grupo de coorde-
nadores e pesquisadores re-
nunciou nesta semana às ativi-
dades relacionadas à Capes
(Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Su-
perior). A nova debandada am-
plia ainda mais a crise no órgão
durante a gestão do presidente
Jair Bolsonaro.

Todos os três coordenadores
da área Ciências Agrárias I en-
tregaram na quarta-feira passa-
da uma carta renunciando aos
seus cargos. Assinam a carta o
coordenador da área Ciências
Agrárias I Luiz Carlos Federizzi,
o coordenador adjunto de pro-
gramas acadêmicos Fábio Lopes
Olivares e o coordenador de
programas profissionais Geral-
do José Silva Junior.

Seguindo a renúncia, a Capes
convocou em um intervalo de
dois dias uma reunião de seu
conselho superior, que foi reali-
zada nesta sexta-feira e efetivou
a escolha de um novo coordena-
dor para a área. Pesquisadores
apontam que a escolha do novo
coordenador desrespeitou os ri-
tos previstos na legislação.

A Capes, por sua vez, argu-
menta que não houve "qual-
quer irregularidade na indica-
ção de integrantes da área de
avaliação".

A movimentação mais recen-
te é a sexta renúncia coletiva em
áreas de avaliação da Capes. Já
houve debandada nas áreas de
Química, Engenharia 3, Zootec-
nica/ Recursos pesqueiros, Ma-
temática/Probabilidade e Esta-
tística, e Astronomia/Física. No
total, já chega perto de 150 os
pesquisadores que se desliga-

ram de suas funções na Capes,
com críticas à presidente do ór-
gão, Claudia Mansani Queda de
Toledo.

A carta com as renúncias
mais recentes cita novamente as
críticas anteriores, sobretudo a
postura do órgão para tentar re-
verter decisão judicial que inter-
rompeu a avaliação da pós-gra-
duação. A avaliação quadrienal
da pós-graduação, mestrados e
doutorados, relativa ao período
de 2017 e 2020, foi suspensa em
setembro por decisão judicial e
foi o estopim para as primeiras
renúncias.

A Justiça depois autorizou a
retomada. Os pesquisadores e
coordenadores, no entanto, cri-
ticam a postura da direção da
Capes no processo. A carta dos
coordenadores da área de Ciên-
cias Agrárias I cita que, em no-
me da segurança jurídica do
processo, está se estabelecendo
uma "completa insegurança
acadêmica".

"Temos sérias dúvidas que a
avaliação será realizada em
2022, mesmo que sendo realiza-
da, estará sujeita a judicializa-
ção e a um número interminável
de recursos, que serão julgados
fora da área de Ciências Agrárias
I e sem a qualidade que a área
requer", afirma o texto.

A Capes buscou dar um ca-
ráter de normalidade à mudan-
ça. Em nota enviada à reporta-
gem, o órgão ressaltou que um
novo coordenador já foi esco-
lhido nesta sexta (4) e agrade-
ceu o serviço prestado pelo an-
tecessor, ignorando que a re-
núncia se deu por divergências
internas.

"O Conselho Superior da
CAPES aprovou nesta sexta-fei-

ra, 4 de fevereiro, a designação
de Moacir Pasqual como coor-
denador da área de avaliação
de Ciências Agrárias I. Seu no-
me foi o mais votado pela co-
munidade acadêmica e cientí-
fica em 2017 e, com o aval, será
oficializada em portaria no
Diário Oficial da União", afirma
o texto.

A própria presidente da Ca-
pes na nota manifesta apreço
pelo fato de o professor ter acei-
to a função.

"Fiquei emocionada com a
pronta disponibilidade do pro-
fessor Moacir Pasqual em as-
sumir  uma coordenação de
área com a Avaliação Quadrie-
nal 2017-2020 em andamento",
disse.

Fontes no órgão, no entanto,
apontam que a escolha se deu
de forma atropelada e sem res-
peitar os ritos formais. A carta
de renúncia foi enviada na
quarta-feira passada e, no mes-
mo dia, o órgão convocou uma
reunião do seu conselho supe-
rior. A reunião, que efetivou a
escolha, se deu dois dias depois,
nesta sexta (4).

Além disso, coordenadores
da Capes afirmam sob reserva
que a escolha desrespeitou o
processo de escolha. Citam que
o estatuto do órgão prevê no
processo de escolha dos coorde-
nadores que as associações e so-
ciedades científicas e de pós-
graduação poderão apresentar
listas com até cinco nomes para
a eleição.

A Capes, por sua vez, afirma
que não houve irregularidades.
Argumenta que a legislação não
trata do formato da escolha de
substitutos para o caso de re-
núncias.

DEBANDADA

Coronavac
transmite
anticorpos 
a bebê

Bebês cujas mães toma-
ram a vacina Coronavac, pro-
duzida no Brasil pelo Institu-
to Butantã, durante a gravi-
dez nasceram com imunida-
de contra a Covid-19, mos-
tram dois estudos de caso pu-
blicados recentemente em
revistas científicas. 

Feita por pesquisadores da
Universidade Estadual Paulis-
ta (Unesp) e da Universidade
do Sul de Santa Catarina (Uni-
sul), uma destas pesquisas
constatou que um recém-nas-
cido, de uma mãe imunizada
com a Coronavac na 34ª e na
37ª semana de gestação, havia
desenvolvido anticorpos con-
tra o vírus SARS-CoV-2.

De acordo com o Butan-
tan, foram colhidas amostras
de sangue do recém-nascido
24 horas depois do parto. "A
imunidade passiva pode ter
ocorrido por via transplacen-
tária. Isso porque a transfe-
rência de imunoglobulina G
(anticorpos do tipo IgG) da
mãe para o feto começa no fi-
nal do primeiro trimestre de
gestação e aumenta ao longo
da gravidez. A concentração
continua a aumentar no ter-
ceiro trimestre, permitindo
que as concentrações de an-
ticorpos fetais excedam os ní-
veis maternos em 20% a
30%", detalha a pesquisa.

O outro estudo de caso,
realizado por pesquisadores
do Departamento de Pedia-
tria da Faculdade de Medici-
na da Universidade de Istam-
bul, na Turquia, detectou
também a passagem do anti-
corpo para o recém-nascido.

GESTANTE

Nota
PREFEITURA PLANEJA PAGAR 
MORADOR PARA DEIXAR ÁREA DE RISCO

A Prefeitura de São Paulo deverá mandar um projeto de lei
para a Câmara Municipal autorizando o município a pagar
indenização para moradores que deixarem suas casas em
locais considerados de alto risco na capital paulista. Há seis
anos sem um Plano Municipal de Gerenciamento de Riscos, a
cidade de São Paulo tem, atualmente, cerca de 175 mil
moradias localizadas em áreas de perigo iminente de
deslizamentos e solapamentos de margens de córregos. O
plano deveria ser parte integrante do Sistema Nacional de
Proteção e Defesa Civil, previsto pelo Plano Diretor aprovado
em 2014, mas não saiu do papel até hoje. Destas moradias,
segundo a própria prefeitura, 11,6 mil estão em locais
considerados de alto risco. Se o projeto for aprovado pelos
vereadores, a administração municipal pretende fazer a
retirada 494 famílias que moram em regiões de mananciais ou
encostas no M'Boi Mirim, na zona sul da capital, e em Perus e
na Brasilândia, ambos bairros da zona norte, segundo
mapeamento. Segundo o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o
projeto está praticamente pronto e pode ser enviado para o
Legislativo nos próximos dias. "Um técnico da Habitação
(secretaria) pediu um ajuste em um dos artigos e atrasou um
pouco", disse, em entrevista na manhã desta sexta-feira.

Procurador pede bloqueio de bens
de Moro e recua de arquivamento 
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

O subprocurador-geral Lucas
Rocha Furtado, que atua no Mi-
nistério Público junto ao TCU
(Tribunal de Contas da União),
pediu nesta sexta-feira que seja
decretado o bloqueio de bens de
Sergio Moro, ex-juiz responsá-
vel por processos da Lava Jato e
pré-candidato a presidente.

O pedido foi feito no âmbito
do processo que investiga even-
tual conflito de interesses na con-
tratação de Moro pela empresa
de consultoria Alvarez & Marsal,
que administra judicialmente a
recuperação judicial de firmas
que foram alvo da Lava Jato.

Após Moro revelar os valores
que recebeu da Alvarez & Mar-
sal, Furtado havia solicitado que
a investigação sobre o assunto
fosse arquivada. Agora, ele vol-
tou atrás e afirmou que, após
análise de fatos novos, acredita
que a apuração deve continuar.

O objetivo principal é averi-
guar se houve irregularidade na

contratação de Moro com o ob-
jetivo de que ele pagasse menos
tributos no Brasil.

Em live no último dia 28, Mo-
ro afirmou que recebeu ao me-
nos R$ 3,7 milhões pelos servi-
ços prestados para a consultoria
americana, onde trabalhou de
novembro de 2020 a outubro de
2021.

O pedido de Furtado foi en-
caminhado para o ministro do
TCU Bruno Dantas, relator do
processo.

"Revendo os fatos e diante
dos nossos elementos analisa-
dos, entendo que a possibilida-
de de arquivamento processual
se torna insubsistente", disse
Furtado.

"Pelo contrário, os fatos nar-
rados denotam medida robusta
por esse Tribunal." Ele solicita a
indisponibilidade de bens até a
apuração completa dos fatos.

Segundo o procurador, há in-
consistência nos documentos
que comprovam contratação de
Moro pela empresa de consulto-

ria Alvarez & Marsal. Ele pede a
íntegra dos contratos, "já que os
recibos isolados (além de incon-
clusivos no caso dos emitidos
nos EUA) provam os valores ne-
le registrados, mas não a inexis-
tência de outros".

Quer saber ainda se Moro
transferiu sua residência para os
Estados Unidos, e afirma que, se
não tiver feito, ele deverá decla-
rar e tributar também no Brasil
rendimentos recebidos do braço
americano da empresa.

Ele diz ainda que "há de se
avaliar a existência de visto
americano para trabalho, diante
de possível autuação para a exi-
gência de IRRF por pagamento
sem causa".

Por fim, pede a averiguação
da tributação pelo lucro real pe-
la empresa e a "suposta utiliza-
ção de pejotização pelo sr. Ser-
gio Moro a fim de reduzir a tri-
butação incidente sobre o traba-
lho assalariado".

Como mostrou a Folha de
S.Paulo, ao revelar detalhes de

sua relação com a Alvarez &
Marsal, o ex-juiz abriu o flanco
para questionamentos da Recei-
ta Federal sobre a maneira co-
mo seus rendimentos foram pa-
gos nos meses em que trabalhou
para os americanos, antes de
entrar na corrida presidencial.

Moro recebeu a maior parte
do dinheiro no Brasil, por meio
de uma empresa de consultoria
que criou após deixar o Ministé-
rio da Justiça do governo Jair
Bolsonaro. Isso permitiu que
Moro recolhesse menos impos-
tos e livrou a Alvarez & Marsal
de encargos que precisaria pa-
gar se o tivesse contratado como
funcionário.

Moro e seus ex-empregado-
res dizem ter agido de acordo
com a legislação brasileira, mas
especialistas consultados afir-
mam que eles podem ter proble-
mas se a fiscalização da Receita
Federal entender que o objetivo
da contratação de Moro como
pessoa jurídica foi pagar menos
tributos no Brasil.

JUIZ LADRÃO

VERÃO - SÁBADO: Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante o dia e à noite.Manhã Tarde Noite
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Ucrânia testa armas dos EUA
para deter tanques da Rússia

encontrar-se com Putin nesta
segunda-feira e, no dia seguinte,
a Kiev para falar com o presi-
dente Volodimir Zelenski.

No campo diplomático, o
presidente russo colheu uma vi-
tória prevista nesta sexta ao en-
contrar-se com o líder chinês, Xi
Jinping, que lhe deu apoio total

na questão da Ucrânia.
Em Moscou, o Kremlin re-

chaçou a insinuação sem provas
feita pelos EUA na véspera de
que os russos planejavam mon-
tar um vídeo falso com uma si-
mulação de ataque ucraniano a
civis nas áreas separatistas para
justificar uma invasão.

CONFLITO

MP: sargento 
da Marinha
cometeu
crime doloso
ANA LUIZA
ALBUQUERQUE/FOLHAPRESS

O Ministério Público do Rio
de Janeiro pediu, durante au-
diência de custódia do sargen-
to da Marinha Aurélio Alves
Bezerra, preso por ter matado
seu vizinho, para o crime ser
considerado homicídio doloso.
A Polícia Civil indiciou o sus-
peito por homicídio culposo,
quando não há intenção de
matar. A juíza Ariadne Villela
Lopes acatou o pedido do ór-
gão em sua decisão e também
transformou a prisão em fla-
grante em preventiva.

A juíza entendeu que a pri-
são preventiva é necessária pa-
ra a garantia da ordem pública
e para o desenrolar do proces-
so. Ela ressaltou a necessidade
de resguardar a livre manifes-
tação das testemunhas, possi-
velmente moradoras do con-
domínio onde vive o suspeito.

Na noite de quarta-feira
passada, Aurélio Bezerra ma-
tou a tiros Durval Teófilo Filho,
um homem negro de 38 anos,
na entrada do condomínio on-
de moravam em São Gonçalo
(RJ). Em depoimento à polícia,
ele afirmou que atirou porque
viu a vítima mexendo "em algo
na região da cintura" e pensou
que seria assaltado.

Aurélio é citado como "víti-
ma" em seu termo de depoi-
mento à polícia, obtido pela
Folha. Procurada, a Polícia Ci-
vil inicialmente negou que ele
tenha sido classificado dessa
maneira. Novamente questio-
nada pela reportagem, a polí-
cia afirmou que o suspeito apa-
rece como vítima no primeiro
termo mas que, com o anda-
mento das investigações, a tipi-
ficação foi alterada para autor.

Ao portal G1, o órgão tam-
bém disse que Aurélio foi ini-
cialmente registrado como víti-
ma porque, em um primeiro
momento, ele alegou se tratar
de legítima defesa.

Com base em depoimentos
e em imagens de câmeras de
segurança, porém, Aurélio foi
indiciado por homicídio cul-
poso pela Polícia Civil. "Deve-
ras, nas imagens arrecadadas,
é possível visualizar o momen-
to em que a vítima caminha em
direção ao veículo do indiciado
e, concomitantemente, mexe
no interior de sua mochila,
bem como o instante subse-
quente, em que o autor efetua,
do interior do seu veículo, dis-
paros em desfavor da vítima",
escreveu o delegado adjunto
Leonan Calderaro na decisão
do flagrante.

Após ter sido atingido, Dur-
val caiu no chão ainda com vi-
da, gesticulando para tentar se
proteger, mas recebeu novos
disparos. Em seguida, o autor
do crime tentou socorrer a víti-
ma. Ele foi levado ao Hospital
Estadual Alberto Torres, em
São Gonçalo, mas não resistiu
aos ferimentos.

Luziane Teófilo, viúva de
Durval, considera que o crime
foi motivado pelo racismo.

"Eu estive com o delegado e
ele me mostrou as imagens da
câmera de segurança. Na ima-
gem, mostra o Durval tirando a
máscara para falar que era mo-
rador quando ele recebeu o
primeiro tiro. Ele caiu, mas o
rapaz mesmo assim não se
contentou e deu mais dois ti-
ros, fazendo ele perder a vida ",
diz ela à reportagem.

"Para mim é racismo, sim.
Se ele (Durval) avisou que era
morador, o mínimo que ele
(Aurélio) tinha a fazer era escu-
tar o que o Durval tinha a dizer,
já que ele não estava armado."

Luziane diz ainda que o ma-
rido, que trabalhava como re-
positor em um supermercado,
estava ansioso para acompa-
nhar a filha de seis anos no seu
primeiro dia de aula. "Sonho
ele tinha um monte, mas o ob-
jetivo maior era aquele que ele
ia realizar na segunda-feira: ia
levar a filha à escola pela pri-
meira vez, mas não vai poder
fazer mais isso."A criança ain-
da não soube da morte do pai. 

SÃO GONÇALO

Portugal deixa de exigir
teste negativo a vacinado

COVID-19

Portugal deixou de exigir a
apresentação de testes negati-
vos da Covid-19 para as pes-
soas imunizadas contra a
doença para a entrada no país.
A decisão foi tomada na quin-
ta-feira pelo Conselho de Mi-
nistros e já começa a valer a
partir desta sexta-feira.

Segundo comunicado divul-
gado pelas autoridades portu-
guesas, fica suspensa a "apre-
sentação de comprovativo de
realização de teste com resul-
tado negativo para quem apre-
sente Certificado Digital CO-
VID da UE (União Europeia)
em qualquer das suas modali-
dades ou outro comprovativo
de vacinação que tenha sido
reconhecido".

A queda da obrigatoriedade
foi determinada em meio à aná-
lise de especialistas que apon-
tam que a pandemia atingiu o
seu pico em Portugal, de modo
que a previsão é que o número
de mortes, casos e internações
comecem a cair.

Segundo a plataforma Our
World in Data, ligada à Universi-
dade Johns Hopkins, Portugal
registrou na quinta 53 mortes
pela Covid-19. Na última terça-
feira (1º), os óbitos contabiliza-

dos foram 63. Até quinta, o país
europeu totalizava 20.077 óbitos
desde o início da pandemia.

ESPANHA
A máscara ao ar livre vai dei-

xar de ser obrigatória na Espa-
nha a partir da próxima quinta-
feira. A medida tinha entrado
em vigor no Natal, devido ao au-
mento de casos de covid-19 pro-
vocado pela variante Ômicron.  

O fim do uso da máscara vai
ser aprovada pelo Conselho de
Ministros na próxima terça-fei-
ra, disse a ministra espanhola da
Saúde, Carolina Darias.

“Todos os indicadores estão
melhorando, principalmente as
taxas de ocupação nos hospitais
e de incidência da doença",
acrescentou.

Segundo a ministra, “foi me-
dida de preocupação pelo tem-
po estritamente necessário e te-
ve efeito barreira”.

O uso de máscaras na Espa-
nha é obrigatório em todos os
locais públicos, fechados ou
abertos – com exceção de praias
e ambientes rurais – com ou sem
distância, desde 22 de dezem-
bro. A determinação passou a
valer quando o país enfrentava a
sexta onda da pandemia.

Putin entra na Guerra
Fria 2.0 ao lado da
China contra os EUA
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

O
s líderes da China e da
Rússia formalizaram
nesta sexta-feira uma

aliança que vinha ganhando cor-
po nos últimos anos contra as po-
líticas ocidentais personificadas
na agenda dos Estados Unidos,
apontada como "abordagem
ideologizada da Guerra Fria".

Assim, Xi Jinping e Vladimir
Putin concordaram em um co-
municado em denunciar a ex-
pansão da Otan (aliança militar
ocidental) que está no cerne da
grave crise em curso na Ucrânia
e também os pactos militares
americanos na região do Indo-
Pacífico.

Esses são os exemplos mais
vistosos, mas não únicos, do tex-
to de 5.300 palavras em russo di-
vulgado pelo Kremlin, do que
ambos os líderes chamaram de
"amizade sem limites" entre Pe-
quim e Moscou. Algo "sem pre-
cedentes", na voz de Putin.

Vistosos por exemplificar os
principais problemas estratégi-
cos afetando, respectivamente,
o maior país do mundo que for-

mava o centro da União Soviéti-
ca e a segunda maior economia
do mundo, uma ditadura comu-
nista adepta da economia de
mercado.

"As partes se opõem a expan-
são adicional da Otan e pede pa-
ra que a aliança abandone a
abordagem ideologizada da
Guerra Fria", diz o texto. Putin
tem cerca de 130 mil homens
mobilizados em torno das fron-
teiras ucranianas, um movi-
mento que inicialmente parecia
visar resolver o status do conflito
no leste do país entre rebeldes
pró-Rússia e Kiev.

A questão virou algo maior: a
definição de uma paz europeia
em termos aceitáveis para o
Kremlin, o que não inclui a
Ucrânia como parte da Otan e
mesmo a presença de armas
ofensivas em membros do Leste
Europeu do clube. EUA e alian-
ça rejeitaram o ultimato, e o im-
passe prossegue.

No entorno chinês, a Guerra
Fria 2.0 movida em reação à
maior assertividade de Xi já cau-
sou conflitos diversos com os
EUA: guerra comercial e tarifá-

ria, disputa sobre a autonomia
de Hong Kong, provocações nas
rotas marinhas que Pequim
considera suas e a ameaça da
China de tomar Taiwan.

"As partes se opõem à forma-
ção de estruturas de blocos fe-
chados e campos opostos na re-
gião da Ásia-Pacífico, e perma-
necem altamente vigilantes so-
bre o impacto negativo da estra-
tégia americana no Indo-Pacífi-
co para a estabilidade e paz na
região", diz o texto.

No ano passado, o governo
de Joe Biden formalizou um
pacto militar com Austrália e
Reino Unido e reavivou a alian-
ça Quad (com australianos, ja-
poneses e indianos) contra a
China.

Se alguém tinha dúvida acer-
ca do afinamento entre Xi e Pu-
tin, os líderes resolveram dese-
nhar suas intenções. Elas in-
cluem esforços conjuntos con-
tra "revoluções coloridas", o no-
me genérico e de assimilação
midiática fácil àquilo que Mos-
cou chama de golpes para der-
rubar governos pró-Kremlin na
antiga periferia soviética.

ALIANÇA

VERÃO - SÁBADO: Sol e aumento de nuvens de manhã.
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã Tarde Noite
05:35 18:38

23º36º 67%

Membro da Academia Brasileira de Letras, Doutor
Honoris Causa da Unirio e Professor de História 

e Filosofia da Educação

Arnaldo Niskier

Educação 5G

“Uma boa educação ensina a descobrir a be-
leza e o poder das ideias”. Esse é o papel

do ensino ativo, como afirmou o pensador Alfred
Whitehead (1861-1947). Não há dúvida de que se
trata do papel mais nobre reservado aos professo-
res, na sua missão insubstituível de mestres.

Depois de viver uma quase inacreditável ca-
tástrofe humanitária, devemos nos preparar para
os novos tempos, já com os benefícios da gera-
ção 5.0 e do saber virtual. O futuro combina com
novas oportunidades de emprego, sem que os jo-
vens dependam apenas, unicamente, dos humo-
res do Governo.

Continuamos a sonhar com todos os impactos
que essa tecnologia vai trazer à vida dos brasileiros.
Na prática, o 5G trará maior velocidade para baixar
e enviar arquivos (cerca de 100 vezes mais rápido
que comparado ao 4G) e conexões mais estáveis.
Com uma internet mais rápida será possível a evo-
lução de uma infinidade de atividades, incluindo a
educação, oferecendo diversas funcionalidades
que podem otimizar ainda mais o dia a dia. 

O 5G na Educação vai proporcionar maior aces-
sibilidade, otimizar as aulas híbridas em sala de au-
la, possibilitar o acesso à tecnologia da educação
no ambiente escolar, assim como trazer diversas
possibilidades e vantagens para o percurso curricu-
lar estudantil.   

De acordo com um estudo recente da Pearson,
referência em sistema de ensino mundial, a tecno-
logia transformará a forma como os alunos apren-
dem no futuro. O 5G abrirá  caminho para salas de
aula mais inteligentes (e remotas) baseadas em
plataformas de aprendizagem de realidade mista,
muito eficazes com ambientes digitais. É compro-
vado que os alunos respondem melhor aos proces-
sos de ensino ativos e imersivos, melhorando a ex-
periência e a retenção do conhecimento.

Essa nova tecnologia wireless também  promo-
verá um maior uso da IoT (Internet das Coisas), o
que poderá gerar uma inclusão da robótica em sala
de aula como material didático. Na Finlândia, onde
o 5G já está mais consolidado, um robô que dá su-
porte às aulas de matemática e no aprendizado de
idiomas já está em teste. Quando plenamente utili-
zado, o 5G poderá servir como uma ponte entre a
realidade aumentada e as salas de aula da vida real. 

As operadoras nacionais já estão fazendo os pró-
prios experimentos com a 5G no Brasil e disponibi-
lizando isso aos consumidores. Um dos  empeci-
lhos para a viabilidade da tecnologia é que grande
parte dos celulares em circulação não tem a capaci-
dade de captar a rede 5G. No entanto, nos modelos
de dispositivos móveis mais recentes, é possível
identificar tal funcionalidade no aparelho.

Estima-se que a implantação das redes de telefo-
nia móvel 5G deve conectar 85% das escolas brasi-
leiras, até 2028. A aprendizagem será capaz de atin-
gir novos níveis com instrutores holográficos. São
cenas que parecem sair dos livros e filmes para se
tornar, finalmente, uma realidade efetiva.

IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

A Ucrânia começou a testar
nesta sexta-feira as armas rece-
bidas dos Estados Unidos para
tentar desestimular uma even-
tual invasão russa, medo exa-
cerbado pela mobilização mili-
tar em suas fronteiras promovi-
das pelo governo de Vladimir
Putin (foto).

As manobras foram na base
de Iavoriv, no oeste do país, dis-
tante das áreas ocupadas por re-
beldes pró-Rússia desde 2014 no
leste. Foram testados mísseis an-
titanque, lançadores de foguetes
e outras armas do pacote de US$
200 milhões fornecido pelos
EUA a Kiev nas últimas semanas.

São todas armas que visam
barrar colunas de blindados.
Putin tem mobilizados ao me-
nos três grupos de tanques na
fronteira leste da Ucrânia, fora
material ofensivo e tropas na
Crimeia que anexou também
em 2014 e 30 mil homens em
manobras militares ao norte, na
ditadura aliada da Belarus.

A Rússia diz que não quer in-
vadir a Ucrânia, e o senso co-
mum faz supor que ao menos
uma tentativa de tomada do país
seja custosa demais. Mas a ação
oito anos atrás está na cabeça do
Ocidente, embora a pressão mi-
litar de Putin pareça mais uma
forma de extrair concessões.

O impasse acerca das de-
mandas do Kremlin para evitar
que Kiev seja absorvida na Otan,
rejeitadas pelos EUA e pela
aliança militar que comanda,
segue sem solução. Atrás de
uma, o presidente francês, Em-
manuel Macron, irá a Moscou
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