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País tem superávit recorde de R$ 76,5 bi
As contas do governo central começaram o ano com um superávit de
R$ 76,5 bilhões, o melhor resultado para um mês de janeiro em toda a série história, iniciada em 1997, informou o Tesouro Nacional ontem. A cifra inclui o resultado do Tesouro, da Previdência e do Banco Central. Segundo o Tesouro, os aumentos expressivos nas receitas administradas

pela Receita Federal e também na arrecadação não tributária contribuíram para o número positivo no primeiro mês do ano. A receita líquida do
governo teve uma alta real (já descontada a inflação) de 18,2% na comparação com janeiro de 2021. Ontem, o Fisco já havia anunciado que a arrecadação somou R$ 235,3 bi em janeiro, um recorde histórico. PÁGINA 2

PÁGINA 6

IBGE
EMPRÉSTIMOS

Taxa de juros
em janeiro
é a maior
em três anos
Com a volta da taxa básica de
juros (Selic) aos dois dígitos, a
escalada de juros cobrados pelos
bancos para empréstimos continua. Em janeiro, o valor médio
chegou a 35,3% ao ano. Os dados
foram divulgados pelo Banco
Central ontem. A taxa bancária
média, que era de 33,8% em dezembro do ano passado e sofreu
alta de 1,5 ponto percentual,
atingiu o maior patamar desde
novembro de 2019, quando estava em 35,49%. Para efeito de
comparação, em janeiro de
2021, estava em 28,4%. Os números referem-se ao segmento
de recursos livres, em que o custo dos financiamentos é estabelecido livremente pelas instituições financeiras. Nas operações
de crédito, a taxa de juros média
anual subiu para 25,3%. PÁGINA 2

Desemprego recua, mas renda
é a menor da década no Brasil
Com o impacto da reabertura da economia, a taxa de desemprego
recuou para 11,1% no quarto trimestre de 2021, informou ontem o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Isso significa que o
indicador atingiu o mesmo patamar do quarto trimestre de 2019, antes da pandemia. A volta ao mercado de trabalho, contudo, foi marca-

da mais uma vez pela queda na renda da população ocupada. Segundo o IBGE, o rendimento real habitual foi estimado em R$ 2.447 no
quarto trimestre, baixa de 3,6% frente ao trimestre anterior e de 10,7%
em relação a igual período de 2020. Trata-se da menor renda média
do trabalho de toda a série histórica, iniciada em 2012. PÁGINA 2

C O V I D -19
ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/FOLHAPRESS

Plano de Queiroga
para mudar Covid
para endemia traz
risco às vacinas

TRAGÉDIA

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (foto), quer passar a
encarar a Covid-19 como endemia até o fim de março, mas o plano é incipiente e esbarra em dúvidas sobre o impacto da mudança de status nas vacinas com registro de uso emergencial. Segundo integrantes da Saúde, a ideia de Marcelo Queiroga é encontrar
uma forma de defender o fim de restrições contra o vírus, como o
uso obrigatório das máscaras. A medida seria ainda novo aceno
ao presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo um auxiliar do ministro. Queiroga tem apostado em agrados à base de apoiadores do
governo para se agarrar ao cargo. A equipe da Saúde só deve se
debruçar sobre o tema depois do carnaval. Em discussões preliminares, auxiliares de Queiroga ainda tentam decifrar a vontade
do ministro, mas já avaliam que a mudança pode exigir revogar
ou mexer na portaria da Saúde de fevereiro de 2020 que declarou
a Espin (Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional). Essa medida não teria apenas o impacto de reforçar o discurso do ministro de que o governo deu uma resposta firme à
pandemia, pois a portaria dá lastro a uma série de ações tomadas
na crise. PÁGINA 5

Número de
mortos em
Petrópolis
chega a 210
Subiu para 210 o número de
pessoas mortas na chuva que
devastou Petrópolis, cidade na
Região Serrana do Rio de Janeiro. Entre as vítimas, 124 são
mulheres; 84 são homens e 40,
menores de idade. O temporal
que caiu sobre a cidade imperial no último dia 15. alagou
ruas, destruiu bairros e matou
famílias inteiras. Até a manhã
de ontem, 191 corpos haviam
sido identificados e 181 já tinham sido liberados para as funerárias. As salas de velórios
estão cheias, e os enterros estão sendo feitos em sequência.
A prefeitura abriu novas covas
rasas (menos profundas e mais
baratas) e descartou um grande enterro coletivo "para respeitar a programação das famílias." PÁGINA 6

GUERRA

Putin pode varrer Ucrânia do mapa
Em seu discurso à população da Alemanha, o primeiro-ministro do
país, Olaf Scholz, condenou ontem a invasão da Ucrânia comandada
pelo presidente russo, Vladimir Putin, que poderia "apagar um país inteiro do mapa". "Somos testemunhas do início de uma guerra de uma
magnitude que não vimos na Europa em mais de 75 anos", disse o premiê, em referência à Segunda Guerra Mundial,. "Esta é uma tentativa
de mudar com o uso da força as fronteiras na Europa, talvez inclusive

apagar um país inteiro do mapa", acrescentou. Para evitar tal desdobramento, o premiê disse que o Ocidente irá deslocar todos os recursos disponíveis para garantir que o conflito não se espalhe da Ucrânia
para outros países do continente. "Putin não deveria subestimar a determinação da Otan (aliança militar ocidental) de defender seus integrantes. Isso se aplica expressamente aos nossos parceiros nos Estados
Bálticos, Polônia e Romênia, Bulgária e Eslováquia. PÁGINA 6
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Dólar volta para
R$ 5,10 com ocupação
russa na Ucrânia

Superávit primário bate
recorde e totaliza R$ 76,5 bi

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

IDIANA TOMAZELLI/FOLHAPRESS

A ocupação da Ucrânia por
tropas russas fez o mercado financeiro ter um dia de nervosismo global. O dólar, que
quarta-feira tinha fechado R$
5, teve a maior alta diária desde setembro do ano passado.
A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) chegou a cair
2,5%, mas recuperou-se perto
do fim da sessão e fechou com
pequena queda.
O dólar comercial fechou
ontem vendido a R$ 5,105,
com alta de R$ 0,101 (+2,02%).
No pior momento do dia, por
volta das 15h, a cotação chegou a R$ 5,15, mas a alta per-

IMPOSTO

DE

deu força nas horas finais de
negociação.
Apesar da alta de ontem, a
moeda norte-americana acumula queda de 3,79% em fevereiro. Em 2022, a divisa recuou
8,45%.
O mercado de ações teve
um dia mais volátil. O Índice
Bovespa (Ibovespa), fechou
aos 111.592 pontos, com
queda de 0,37%. Durante a
tarde, o indicador chegou a
cair para 109 mil pontos, mas
recuperou-se por causa da
valorização das commodities
(bens primários com cotação
internacional), que se refletiu na alta de ações de mineradoras.

RENDA

Prazo para declarar IR
começa em 7 de março

A

s contas do governo
central começaram o
ano com um superávit
de R$ 76,5 bilhões, o melhor resultado para um mês de janeiro
em toda a série história, iniciada
em 1997, informou o Tesouro
Nacional ontem. A cifra inclui o
resultado do Tesouro, da Previdência e do Banco Central.
Segundo o Tesouro, os aumentos expressivos nas receitas administradas pela Receita Federal e
também na arrecadação não tributária contribuíram para o nú-

trará em um dos cincos lotes de
pagamentos dos valores. O depósito do dinheiro na conta informada na declaração começará em maio e terminará em setembro. O contribuinte que declara antes, sem que haja erros
no documento, recebe a restituição com antecedência.
O primeiro lote, no entanto, é
destinado aos cidadãos que têm
prioridade garantida por lei para
o recebimento da restituição.
Recebem antes: idosos acima de
80 anos, contribuintes entre 60 e
79 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental
ou doença grave e profissionais
cuja maior fonte de renda seja o
magistério. Neste ano o pagamento da restituição poderá ser
feito por PIX, desde que a chave
do contribuinte seja o número
do CPF do titular da declaração.
Ou seja, chaves PIX aleatórias,
com o número de telefone ou
email não serão válidas para recebimento da restituição. Segundo a Receita, também será
permitido fazer o pagamento da
Darf por PIX, no caso de quem
tem imposto a pagar.
Por se tratar de um ajuste
anual com o fisco, o cidadão deve ter os comprovantes de todos
os rendimentos e gastos no ano
de 2021. Também é preciso ter
os documentos que comprovem
ganhos e despesas dos dependentes que constarem na declaração. Para o trabalhador assalariado, o aposentado do INSS
(Instituto Nacional do Seguro
Social) e o autônomo que prestou serviços a empresas no ano
passado, o principal comprovante de renda é o informe de
rendimentos, onde deve estar
todo o valor recebido no ano, o
desconto previdenciário, se houver, e o IR que ficou retido na
fonte. Empresas, bancos e demais instituições são obrigados a
disponibilizar o informe até o dia
28 deste mês, sob pena do pagamento de multa. No caso das
empresas, o valor é de R$ 41,43
por documento. Quem não receber o informe até a data-limite
deve fazer a solicitação ao setor
de recursos humanos.
Quem vai incluir dependentes na declaração do IR como filhos, marido ou mulher, pais,
avós ou outro dependente permitido pela legislação para pagar
menos imposto ou ter restituição maior deve ter o CPF de cada
um deles, mesmo para os que
têm poucos meses de vida.

Desde dezembro de 2021, as
famílias contempladas pelo programa recebem um valor de pelo menos R$ 400 mensais. Com
isso, foram pagos R$ 7,2 bilhões
por meio do Auxílio Brasil em janeiro. Um ano antes, o Bolsa repassou R$ 3 bilhões às famílias.
O resultado primário é obtido
pela diferença entre receitas e
despesas do governo. Neste ano,
a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) autoriza um déficit
de até R$ 170,5 bilhões.
O governo acumula déficits
desde 2014, com gastos acima
de sua arrecadação. Com o de-

sempenho de janeiro, o governo
quase zera o rombo nas contas:
em 12 meses, o resultado ficou
negativo em R$ 9,7 bilhões, o
equivalente a 0,02% do PIB (Produto Interno Bruto).
No entanto, o próprio Ministério da Economia prevê um
rombo de R$ 79,4 bilhões para o
ano, valor que pode ser ampliado. A promessa do governo de
redução de tributos, como o IPI
(Imposto sobre Produtos Industrializados) e o PIS/Cofins sobre
o diesel, tende a pressionar as
contas e retardar a virada das
contas para o azul.

IBGE

Desemprego recua, mas renda
é a menor da década no Brasil
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda 2022
começará às 8h do dia 7 de março. Os contribuintes têm até as
23h59 do dia 29 de abril para
prestar contas à Receita Federal.
Quem é obrigado a declarar e
atrasa paga multa mínima de R$
165,74, que pode chegar a 20%
do imposto devido no ano.
Segundo o órgão, são esperadas 34,1 milhões de declarações
neste ano. No ano passado, foram entregues 34,168 milhões de
documentos. O programa para
preencher o IR será liberado
também no dia 7 de março,
quando começa o prazo para declarar. Para baixá-lo no computador, o cidadão deve acessar o
site da Receita e ir em Meu Imposto de Renda. Em 2022, o envio das declarações começa
mais tarde do que em anos anteriores. Além disso, a Receita não
vai liberar o programa do IR antes do início do prazo.
O programa do IR estará disponível a partir do dia 7, quando
também começará o envio da
declaração. No dia 3 de março,
haverá a habilitação dos serviços
de Imposto de Renda na conta
gov.br para quem tem nível prata ou ouro. O nível acima do
bronze também é uma exigência
para acessar o e-CAC a partir
desta sexta-feira (25). No dia 15
de março, ocorrerá a disponibilização da declaração pré-preenchida. Dentre as novidades deste
ano estão a possibilidade de que
todas as declarações poderão já
vir preenchidas automaticamente. Antes, essa opção estava
disponível apenas para quem tinha conta gov.br certificada. A
instrução normativa com as regras para a declaração está prevista para ser publicada hoje .
Serão obrigados a declarar o
IR trabalhadores, aposentados e
servidores públicos que receberam rendimentos tributáveis de
mais de R$ 28.559,70 no ano de
2021, o que dá R$ 2.379,97 por
mês. São considerados rendimentos tributáveis valores recebidos de salário, aposentadoria e
aluguéis, por exemplo.
Segundo a Receita, o auxílio
emergencial também é um rendimento tributável. Se a pessoa
recebeu, em 2021, além do salário, um auxílio emergencial e a
soma ultrapassou os R$
28.559,70, é obrigada a enviar a
declaração. Veja abaixo as normas. Quem declarar o Imposto
de Renda e tiver IR a restituir en-

mero positivo no primeiro mês do
ano. A receita líquida do governo
teve uma alta real (já descontada
a inflação) de 18,2% na comparação com janeiro de 2021.
Ontem, o Fisco já havia anunciado que a arrecadação somou
R$ 235,3 bilhões em janeiro, um
recorde histórico na série iniciada em 1995.
Por outro lado, as despesas tiveram um crescimento real de
2,2%. A explicação, de acordo
com o Tesouro, é a ampliação
do programa social Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família marca das gestões petistas.

Com o impacto da reabertura
da economia, a taxa de desemprego recuou para 11,1% no
quarto trimestre de 2021, informou ontem o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística). Isso significa que o indicador atingiu o mesmo patamar
do quarto trimestre de 2019, antes da pandemia.
A volta ao mercado de trabalho, contudo, foi marcada mais
uma vez pela queda na renda da
população ocupada. Segundo o
IBGE, o rendimento real habitual foi estimado em R$ 2.447 no
quarto trimestre, baixa de 3,6%
frente ao trimestre anterior e de
10,7% em relação a igual período de 2020.
Trata-se da menor renda
média do trabalho de toda a série histórica, iniciada em 2012.
Os dados integram a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua).
"Temos mais pessoas trabalhando (em relação ao período
inicial da crise). No entanto, o

rendimento está mais baixo,
tanto é que alcançou o menor
nível da série histórica", disse a
coordenadora de trabalho e rendimento do IBGE, Adriana Beringuy.
A taxa de desemprego de
11,1% veio em linha com as projeções do mercado financeiro.
Analistas ouvidos pela agência
Reuters projetavam marca de
11,2% no período. O indicador
estava em 12,6% no terceiro trimestre de 2021. Entre outubro e
dezembro de 2020, era de 14,2%.
"Essa queda no quarto trimestre foi bastante expressiva.
Nos últimos meses do ano, há
uma tendência de redução desse indicador por causa da sazonalidade", disse Beringuy.
"Nesse período, costuma haver redução da desocupação devido à maior absorção de trabalhadores em atividades como
comércio e alojamento e alimentação. Somado a isso, há
um processo de recuperação da
ocupação em curso desde agosto do ano passado", completou.
O número de desempregados
foi estimado em 12 milhões no

quarto trimestre de 2021. Diminuiu 10,7% (menos 1,4 milhão
de pessoas) frente ao trimestre
terminado em setembro e caiu
16,7% (menos 2,4 milhões) ante
o mesmo período de 2020.
Já a população ocupada com
algum tipo de trabalho foi estimada em 95,7 milhões de pessoas no último trimestre do ano
passado. É o maior contingente
da série histórica. Cresceu 3%
(mais 2,8 milhões de pessoas)
ante o trimestre anterior e subiu
9,8% (mais 8,5 milhões) frente
ao mesmo intervalo de 2020.
TAXA ANUAL
O IBGE também divulgou a
taxa média de desemprego no
ano. Em 2021, o indicador recuou para 13,2%.
Apesar da baixa frente a 2020,
quando a taxa média alcançou
13,8% com os efeitos da chegada
da pandemia, o indicador ainda
continuou acima do pré-coronavírus -era de 12% em 2019.
Conforme o IBGE, o número
médio de desocupados foi estimado em 13,9 milhões em
2021, contingente que ficou re-

lativamente estável frente ao
ano anterior.
Pelas estatísticas oficiais,
uma pessoa está desempregada
quando não tem trabalho e segue à procura de novas oportunidades. O levantamento do IBGE considera tanto o mercado
formal quanto o informal.
Já o número de ocupados
com algum tipo de trabalho
cresceu 5% entre 2020 e 2021,
chegando a 91,3 milhões.
Beringuy afirma que a taxa
média de desocupação de
13,2%, a segunda maior da série, reflete a situação do mercado de trabalho em um momento em que a ocupação voltou a
crescer após um ano de perdas
intensas.
"Muitas pessoas ao longo dos
dois anos perderam suas ocupações e várias delas interromperam a busca por trabalho no início de 2020 por causa da pandemia. Depois houve uma retomada dessa busca, ainda que o panorama econômico estivesse
bastante desfavorável, ou seja,
não havia uma resposta elevada
na geração de ocupação", diz.

BC

Taxa de juros de empréstimos
em janeiro é a maior desde 2019
NATHÁLIA GARCIA/FOLHAPRESS
Com a volta da taxa básica de
juros (Selic) aos dois dígitos, a escalada de juros cobrados pelos
bancos para empréstimos continua. Em janeiro, o valor médio
chegou a 35,3% ao ano. Os dados
foram divulgados pelo Banco
Central ontem.
A taxa bancária média, que era
de 33,8% em dezembro do ano
passado e sofreu alta de 1,5 ponto
percentual, atingiu o maior patamar desde novembro de 2019,
quando estava em 35,49%. Para
efeito de comparação, em janeiro
de 2021, estava em 28,4%.
Os números referem-se ao
segmento de recursos livres, em
que o custo dos financiamentos
é estabelecido livremente pelas
instituições financeiras. Nas
operações de crédito, a taxa de
juros média anual cobrada pelo
sistema financeiro subiu para

25,3% em janeiro, contra 24,3%
em dezembro de 2021.
O cenário está relacionado ao
ciclo do aperto monetário promovido pelo BC. Em fevereiro, o Copom (Comitê de Política Monetária) elevou a Selic de 9,25% para
10,75% ao ano e sinalizou que o
ciclo de aperto, iniciado em março do ano passado, ainda não
chegou ao fim.
Depois de começar 2021 com a
taxa básica de juros no patamar
mínimo histórico de 2% ao ano,
foram oito altas seguidas, totalizando aumento de 8,75 ponto percentual. Agora, a Selic está no
maior nível desde maio de 2017,
ainda no governo de Michel Temer (MDB), quando os juros eram
de 11,25% ao ano.
O ciclo de elevação da Selic
busca promover a ancoragem das
expectativas diante de uma inflação persistente.
Pressionada pelas despesas

com educação, alimentação e
transportes, a inflação medida pelo IPCA-15 (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo 15)
subiu 0,99% em fevereiro, informou o IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística) na
quarta-feira. Com isso, a alta acumulada em 12 meses até fevereiro
é de 10,76%.
Além disso, houve crescimento
no spread bancário (diferença entre a taxa de captação dos bancos e
o que eles cobram em empréstimos). O patamar do spread nas
operações com recursos livres ficou em 24,6 pontos percentuais
no mês, contra 23,6 pontos em dezembro de 2021.
A autoridade monetária informou ainda, ontem, que o estoque
de crédito no Brasil permaneceu
estável no mês de janeiro, com volume total de R$ 4,7 trilhões, o que
corresponde a 53,3% do (PIB) Produto Interno Bruto.

O saldo de crédito na carteira
de pessoas físicas somou R$ 1,5
trilhão em janeiro, com elevação
de 1 ponto percentual no mês. Entre as principais modalidades,
destacaram-se elevações no crédito pessoal não consignado
(3,5%), no cartão de crédito rotativo (8,6%), e no cheque especial
(13,6%).
Apesar da estabilidade no estoque de crédito, as concessões
dessazonalizadas de novos empréstimos bancários registraram alta de 12,6%.
No crédito com recursos livres, o nível de inadimplência
média registrou leve alta, subindo 0,2 ponto percentual. Em janeiro, está em 3,3%, contra 3,1%
no mês anterior.
Já a taxa de inadimplência média registrada pela instituições financeiras nas operações de crédito passou de 2,3% para 2,5% na
comparação entre dezembro de
2021 e janeiro deste ano.
O BC também divulgou estatísticas sobre o endividamento das
famílias com bancos em relação
ao mês de novembro de 2021. No
período, o total foi de 51,9% da
renda acumulada nos doze meses
anteriores, contra 51,2% em outubro de 2021.
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Valle: Brasil está preparado
para guerra Rússia-Ucrânia
IDIANA TOMAZELLI/FOLHAPRESS

O

secretário do Tesouro Nacional, Paulo
Valle, disse ontem
que o Brasil está "bem posicionado" para enfrentar o cenário
de maior volatilidade nos mercados, após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ter decidido
atacar a Ucrânia, acirrando a
mais grave crise militar na Europa desde a Segunda Guerra
Mundial.
Segundo ele, ainda é cedo para dizer se haverá necessidade
de atuações extraordinárias do
Tesouro Nacional para dar saída
a investidores que queiram buscar outros ativos em momento
de incertezas. Mas o secretário
destacou que o perfil atual da dívida brasileira contribui favoravelmente para o enfrentamento
da situação.
"Em termos de dívida pública, a gente está em uma situação
muito confortável. Só 5% da dívida é externa, 95% da nossa dívida é em real, e a participação
de estrangeiros no Brasil é pouco mais de 10%", afirmou Valle.
Em janeiro, a dívida pública
federal fechou em R$ 5,6 trilhões, dos quais R$ 249,4 bilhões
correspondem à dívida externa
brasileira. Outros R$ 565,4 bilhões dos títulos públicos denominados em moeda local estão
nas mãos de estrangeiros.
No início do ano, o Tesouro

anunciou já ter todos os dólares
para pagar o serviço da dívida
externa em 2022. O órgão também tem mais de R$ 1,1 trilhão
em caixa, o suficiente para bancar todo o serviço da dívida interna no ano.
"O Brasil está bem estruturado para alguma volatilidade internacional. Qualquer medida, a
gente vai ter que ver ao longo
dos acontecimentos, mas está
muito recente para dizer", afirmou Valle.
"Como o Tesouro está com
caixa confortável, e a gente
acompanha o mercado permanentemente, estamos atentos e
tomaremos as medidas necessárias. Mas acho que está cedo e
que estamos bem posicionados", acrescentou.
Sempre que há uma crise política grave, papéis de maior risco, como ações, são afetados.
Após o anúncio da invasão,
ações globais despencaram, enquanto as cotações do dólar, ouro e petróleo dispararam após
tropas russas deslancharem um
ataque contra a Ucrânia.
Os juros dos títulos americanos também estão em queda devido à maior procura dos investidores por esse papel, considerado um investimento mais seguro. Já as taxas brasileiras estão
em alta devido à elevação da
aversão a risco entre os agentes
do mercado.
O secretário do Tesouro Na-

cional disse ainda que o governo segue discutindo medidas
focalizadas para tentar conter o
preço dos combustíveis, apesar
de a crise geopolítica ter impulsionado as cotações de petróleo
e do dólar –fatores usados pela
Petrobras em sua política de
preços.
Os preços dos combustíveis
já vinham sendo motivo de
pressão crescente sobre o governo pela adoção de medidas para
tentar conter o efeito da alta sobre o bolso dos consumidores –
sobretudo no ano em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) buscará a reeleição.
"O Ministério da Economia,
junto com a Casa Civil e o Congresso, já vem trabalhando em
alternativas para combater essa
questão da pressão do preço do
combustível e devemos continuar nessas discussões", disse
Valle. "Qualquer medida tem
que ser mais focalizada", ressaltou o secretário.
O Palácio do Planalto e a
equipe econômica negociam
com o Congresso um projeto de
lei que altera a cobrança do
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
sobre combustíveis, para tentar
reduzir seu peso no preço final.
O texto também autorizaria a
desoneração de tributos federais sobre diesel, biodiesel e gás
de cozinha sem necessidade da
compensação exigida pela LRF

(Lei de Responsabilidade Fiscal). A renúncia é estimada em
R$ 19,5 bilhões.
No entanto, a votação deste
projeto, prevista para quartafeira passada no Senado, foi
adiada para depois do carnaval
após governadores contrários à
aprovação terem pressionado os
congressistas.
Depois do ataque à Ucrânia,
o preço do petróleo superou ontem os US$ 100 pela primeira
vez em mais de sete anos. A Rússia é um dos grandes produtores
de petróleo, e um conflito militar afeta o mercado do produto.
Além disso, sanções impostas
pelos EUA e pela União Europeia também podem pressionar
o preço da energia, direta e indiretamente.
Mesmo assim, os preços dos
combustíveis no Brasil não devem subir imediatamente, segundo o diretor de Comercialização e Logística da Petrobras,
Cláudio Mastella. Em entrevista
ontem, ele afirmou que a empresa vai aguardar a evolução
do cenário internacional antes
de decidir por repasses da disparada da cotação do petróleo.
A Petrobras já vem sendo
questionada pelo longo tempo
sem reajustes em um cenário de
alta nas cotações internacionais.
Os últimos aumentos nos preços
da gasolina e do diesel vendidos
pela empresa foram feitos em 12
de janeiro.
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Plano de Queiroga para ‘criar
endemia’ traz risco às vacinas

Prefeitura inaugura
dois piscinões na zona
sul da capital paulista
BRUNO BOCCHINI/ABRASIL

MATEUS VARGAS E
RAQUEL LOPES/FOLHAPRESS

O

ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, quer
passar a encarar a Covid como endemia até o fim de
março, mas o plano é incipiente e
esbarra em dúvidas sobre o impacto da mudança de status nas
vacinas com registro de uso
emergencial.
Segundo integrantes da Saúde, a ideia de Queiroga é encontrar uma forma de defender o fim
de restrições contra o vírus, como
o uso obrigatório das máscaras.
A medida seria ainda novo
aceno ao presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo um auxiliar
do ministro. Queiroga tem apostado em agrados à base de
apoiadores do governo para se
agarrar ao cargo.
A equipe da Saúde só deve se
debruçar sobre o tema depois do
carnaval. Em discussões preliminares, auxiliares de Queiroga ainda tentam decifrar a vontade do
ministro, mas já avaliam que a
mudança pode exigir revogar ou
mexer na portaria da Saúde de fevereiro de 2020 que declarou a
Espin (Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional).
Essa medida não teria apenas
o impacto de reforçar o discurso
do ministro de que o governo deu
uma resposta firme à pandemia,
pois a portaria dá lastro a uma série de ações tomadas na crise.
A mais sensível delas é a autorização emergencial de uso de
vacinas e medicamentos. Pelas
regras atuais da Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária),
esse tipo de aval que foi dado a
Coronavac e ao imunizante da
Janssen, por exemplo, acaba
quando a portaria for revogada.
Para evitar esse transtorno,
auxiliares do ministro avaliam
que uma saída é publicar um
instrumento transitório para reconhecer que a doença perdeu
força, estimular a redução das
restrições, mas deixar margem
para manter o uso emergencial
das vacinas.
Integrantes da Saúde ainda
vão medir se a mudança ou revogação da portaria também impede a continuidade de outras ações
liberadas em situações de crise,
como contratações sem licitações
e a emissão de créditos extraordinários, que não são computados
dentro do teto de gastos.
Queiroga planejava lançar
um documento recomendando
desobrigar o uso de máscaras no
Natal de 2021, mas o surgimento
da variante Ômicron encerrou
os planos.
Integrantes da pasta dizem
que serão considerados fatores

AUTORIDADE

Fiocruz vê cenário promissor, mas
alerta que pandemia não acabou
Diante da queda nos indicadores de monitoramento da pandemia a nível nacional, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) classificou ontem o cenário atual como bastante promissor,
mas destacou que as desigualdades do país criaram diferentes realidades até mesmo dentro de
um mesmo município. A análise foi publicada
no boletim do Observatório Covid-19.
No relatório, os especialistas frisam ser equivocado pensar em redução de leitos, testagem e
uso de máscara no país como um todo.
"Embora o cenário geral seja bastante promissor, tanto pela tendência de queda dos principais indicadores como pelo avanço na cobertura vacinal, além da chegada de medicamentos para o tratamento da Covid, é importante
sublinhar que a pandemia ainda não acabou",
afirmam os pesquisadores da Fiocruz. "Não é
possível pensar na mitigação da pandemia no
Brasil como um todo utilizando indicadores
globais do país sem um olhar atento para outras escalas. Enquanto houver descontrole dos
indicadores em um único município a pandemia não terminará".
A Fiocruz afirma que a pandemia acentuou
desigualdades estruturais no país, e que a partir
dela é possível observar, no mínimo, a existência de dois Brasis, um do Norte e outro do Sul. O
boletim compara São Paulo e Rio Grande do Sul
a Maranhão e Pará, e afirma que os estados do
Sul e Sudeste estiveram sempre acima da média
nacional de vacinação e já mostram ter passado
do pico de infecções da variante Ômicron. Os estados do Norte e Nordeste, por outro lado, ainda

epidemiológicos, econômicos e
territoriais antes da decisão.
Também será visto o impacto das
festas de carnaval.
O governador de São Paulo,
João Doria (PSDB), deve anunciar a flexibilização do uso de
máscaras depois do carnaval.
Ainda não está definido se elas
poderão ser dispensadas somente quando a pessoa caminhar ao
ar livre ou em todos os ambientes, como mostrou a coluna Mônica Bergamo.
Gestores do SUS, porém, consideram precipitado abrir a discussão sobre tratar a Covid como
endemia e reduzir as restrições.
Para Carlos Lula, presidente
do Conass (Conselho Nacional
de Secretários de Saúde) e secretário de Saúde do Maranhão, não
é o momento para falar em terminar com a emergência em saúde
pública. Ele afirmou que o cenário de média móvel superior a 800
mortes por dia é desfavorável.
"Não dá para a gente pensar
que acabou, ainda não acabou (a
pandemia)", disse Lula.
Vice-presidente do Conass e

podem estar atravessando o pico de casos e têm
curvas de óbitos ainda em movimento de alta.
"É equivocado, portanto, pensar em estratégias homogêneas de recuo na provisão de leitos
e insumos para unidades de média e alta complexidade, assim como reduzir a indução da testagem em massa e o desincentivo ao uso de máscaras no país como um todo".
CARNAVAL
A recomendação dos pesquisadores é a manutenção de medidas de distanciamento físico,
uso de máscaras e higienização das mãos mesmo em ambientes abertos onde possa ocorrer
maior concentração e aglomeração de pessoas.
Nesse contexto, o boletim cita o Carnaval. "Que
festas ou bailes em casas, clubes ou outros ambientes só sejam realizadas com comprovante
de vacinação".
Para a Fiocruz, o enfrentamento do cenário
atual da pandemia exige combinar políticas de
combate às fake news com busca ativa dos não
vacinados pela Atenção Primária à Saúde.
Também são sugeridas estratégias de ampliação de horário das unidades de saúde e campanhas de vacinação nas escolas, atingindo crianças, pais e professores.
Outro ponto que deve ser avaliado, de acordo
com a fundação, são políticas públicas que considerem a exigência de passaporte vacinal nos
locais de trabalho, para trabalhadores de empresas privadas e públicas, além de motoristas
de transporte de pessoas, como ônibus, táxis e
aplicativos.

secretário de Saúde do Espírito
Santo, Nesio Fernandes acrescentou que não há respaldo epidemiológico para decretar o fim
da pandemia. Disse ainda que é
preciso esperar o comportamento da subvariante da Ômicron,
além do período de maior incidência da gripe para tomar qualquer decisão.
Fernandes ressaltou que abrir
um discurso de acabar com a
pandemia também pode atrapalhar a comunicação e a mobilização da campanha de vacinação,
que ainda precisa avançar.
"Nós estamos falando de campanha de múltiplas doses sendo
aplicada nas pessoas. Para conseguir um alto grau de adesão da
sociedade, ela tem que compreender que existe uma situação
pandêmica. Se as pessoas acham
que a pandemia acabou porque
mudou o status, muitas delas deixam de tomar a vacina achando
que não há necessidade."
Para Adriano Massuda, médico, professor da FGV (Fundação
Getulio Vargas) e ex-secretárioexecutivo do Ministério da Saú-

de, a transição da doença para
uma endemia deve ser planejada.
"Quando interesses político,
partidário e eleitoral ficam à frente do sanitário, atrapalha o processo de saída da pandemia",
afirmou Massuda.
O professor disse que é preciso
ter atenção à demanda reprimida
de serviços do SUS de outras
doenças.
"O certo seria ter um plano,
metas, monitorar indicadores de
testagem, cobertura vacinal, número de internações e óbitos",
afirmou.
No começo deste ano, alguns
países, como Reino Unido e Dinamarca, decidiram passar a encarar a Covid-19 como uma endemia e relaxar restrições.
Em boletim sobre a pandemia
divulgado no último dia 9, o Observatório Covid-19 Fiocruz afirma que a transição de pandemia
para endemia não significa a eliminação do vírus. De forma geral,
a doença se torna uma endemia
quando é recorrente em uma região e não há um aumento inesperado de casos.

CAMINHONEIROS

CIDH: lei do
desacato fere
a liberdade
de expressão

PAULO GAMA/UOL/FOLHAPRESS

A CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Humanos) afirmou que a lei brasileira de desacato de autoridade se presta a "abusos" como
meio de "silenciar ideias e
opiniões". De acordo com a
entidade, a regra viola indiretamente a liberdade de expressão por carregar ameaça
de multas ou punições contra
quem se manifestar em desfavor de funcionários públicos.
A afirmação da Corte foi
feita no relatório de admissibilidade de um processo
apresentado pela Defensoria
Pública da União (DPU), na
defesa Daniel Nitzsche Starling. Ele foi preso depois de
chamar um agente da Polícia
Federal de "vagabundo".
A DPU argumenta que tratar desacato como delito fere
a Convenção Americana de
Direitos Humanos.

Após o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, prometer "vista grossa" por parte da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
aos caminhões arqueados e outras infrações dos transportes de
carga, o Ministério Público Federal (MPF) abriu inquérito civil
público no Rio de Janeiro para
apurar a regularidade na aplicação de legislação de trânsito em
relação aos caminhoneiros.
Se forem encontradas falhas
de conduta, a situação pode ir
parar no Supremo Tribunal Federal (STF), quando o ministro
pode ser intimado.
A abertura da apuração pelo
Núcleo de Controle Externo da
Atividade Policial se deu após
vídeo divulgado em grupos de
rede social no qual Tarcísio de
Freitas, em conversa realizada
com o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, manifesta orientação no sentido de que sejam

MPF abre inquérito após
Tarcísio prometer 'vista grossa'
minimizadas as fiscalizações em
estradas quanto às normas específicas relativas a possíveis infrações cometidas por caminhoneiros.
"Temos que estar atentos a
quaisquer circunstâncias ou indícios que tenham potencialidade para comprometer a regularidade no desempenho das atividades policiais. Temos o dever
de contribuir para que a atividade policial tenha eficiência, mas
que seja exercida dentro do quadro legal como exige o Estado de
Direito", disse o procurador da
República Eduardo Benones,
que conduz as investigações.
ÁUDIO
A nota enviada pelo Ministério Público falava sobre um vídeo em que Freitas e Vasques
celebram a criação de um grupo
de trabalho para a extinção de
leis de trânsito consideradas
desnecessárias. No entanto, o
ministro Tarcísio falou sobre o

mesmo assunto com um grupo
de caminhoneiros e deu mais
detalhes, prometendo, inclusive, "dar um tempo em fiscalizações desnecessárias''. O áudio
foi divulgado nas redes sociais.
"Combinei com o diretor-geral da PRF (Silvinei Vasques)
que montaremos um grupo de
trabalho para fazer um 'revogaço' de normas, deve revogar
uma série de normas vigentes
no Contran (Conselho Nacional
de Trânsito) para eliminar o que
está enchendo o saco, gerando
autuação e não contribui para a
segurança", afirmou Tarcísio.
"Uma outra coisa que a gente
vai fazer é dar um tempo nessas
fiscalizações desnecessárias.
Vamos focar na fiscalização daquilo que é importante: bebida,
rebite, essas coisas. Mas esse negócio de ficar vendo altura de
traseira de caminhão, fita refletiva e etc, acho que não é o caso
agora nesse momento", prometeu o ministro.

O governo federal e a prefeitura de São Paulo entregaram ontem dois reservatórios
de macrodrenagem, popularmente chamados de piscinões, na região sul da capital
paulista, na bacia do Córrego
Ipiranga. São os piscinões da
Lagoa do Aliperti e do Viaduto
Aliomar Baleeiro, que têm como objetivo combater enchentes no local. Na região, já
está em funcionamento o piscinão Deputado Jooji Hato.
Segundo a administração
municipal, as obras são fundamentais para a redução dos
alagamentos nas avenidas Ricardo Jafet e Abraão de Moraes, na região sul da cidade.
No total, os serviços de drenagem urbana sustentável no
Córrego do Ipiranga estão sendo realizados em cinco fases,
das quais quatro já foram concluídas.
Além dos dois reservatórios
entregues, já foram executa-

CENTRO

DE

das a construção de um canal
de ligação entre esses reservatórios e uma obra de extensão
no Córrego Cacareco. O último trecho será a ampliação do
canal de 1.600 metros.
“Nesse período de chuvas,
não tivemos nenhum caso
grave, como comumente
acontecia antigamente. Resultado de grandes investimentos
em micro drenagem e piscinões, em obras de saneamento aqui na cidade de São Paulo”, destacou o prefeito de São
Paulo, Ricardo Nunes.
As obras foram iniciadas em
agosto de 2017 e concluídas
em janeiro deste ano pela prefeitura, por meio da Secretaria
Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras (Siurb). Os trabalhos receberam um investimento de R$ 138,1 milhões,
sendo R$ 115,5 milhões de recursos federais e R$ 22,6 milhões da administração municipal. Mais de 700 mil pessoas
serão beneficiadas com os reservatórios entregues.

SP

Prédio pega fogo e é
evacuado na Paulista
MATHEUS MOREIRA E ALFREDO
HENRIQUE/FOLHAPRESS
Ao menos 11 viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para combater um incêndio em um prédio comercial no
número 1.337 da avenida Paulista, na região central da capital
paulista, por volta das 13h de
ontem. No local, segundo a Polícia Militar, havia cerca de 500
pessoas. Ninguém se feriu.
Por volta de uma hora depois, o fogo foi controlado, de
acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros.
A corporação acrescentou que
as chamas teriam se originado
em um ar-condicionado. A Polícia Civil vai investigar o que provocou o fogo no equipamento.
Segundo o tenente-coronel
Marcelo Vieira dos Santos, comandante do batalhão da PM
da região, antes mesmo da chegada de viaturas da PM, que precederam a dos bombeiros, "parte das pessoas se evacuaram automaticamente" do local.
O oficial da PM acrescentou
que o incêndio se originou no
26º andar, na área onde fica o
sistema de ar condicionado da
edificação.
Ele também afirmou que
parte da avenida Paulista foi isolada, para garantir a segurança
das pessoas que passavam pelo
local, durante o incidente.
O capitão Ronaldo Aparecido
Ribeiro, do Corpo de Bombeiros, reiterou que, até o momento, as suspeitas são as de que o
incêndio se originou durante
uma manutenção do equipamento de ar condicionado. A
empresa responsável não foi especificada por ele.
O oficial acrescentou que o
incêndio "foi contido com certa
facilidade"
Isso se deve, segundo ele, ao
fato de as áreas de isolamento
de chamas do prédio, como portas anti-incêndio, terem cumprido suas funções.
Ele acrescentou que o local
conta com auto de vistoria da
corporação, feito em janeiro
deste ano.
Para o combate ao fogo, disse
ainda, os bombeiros precisaram
subir os 26 andares do prédio e
usar o sistema de hidrantes.
A Defesa Civil, assim como a
Polícia Civil, realiza avaliações
no prédio que, segundo o oficial
dos bombeiros, poderiam ser
concluídas ainda na noite desta
quinta.
O porta-voz dos bombeiros, major Marcos Palumbo,
afirmou que, assim que as
equipes chegaram ao local,
iniciaram o processo de eva-

cuação do prédio.
"O fogo atingiu a parte superior (do edifício) e não há vítimas. Evacuamos o prédio de
forma rápida e para ninguém
ser afetado (pelas chamas ou fumaça)", afirmou.
As equipes dos bombeiros
aumentaram de 8 para 11 durante o combate às chamas. Segundo o major, os agentes trabalharam "para conter o fogo,
para ele não passar para outros
andares ou salas (do prédio)."
Um vídeo compartilhado nas
redes sociais mostra uma grande quantidade de fumaça preta
no topo do edifício.
O administrador Caio Serra,
40, estava trabalhando no prédio quando o incêndio começou. "Não vimos nada, só ouvimos o alarme e descemos as escadas", afirmou, sem especificar
em qual andar estava.
Ele disse ainda que, ao sair do
prédio, viu fumaça vindo da cobertura.
Ana Paula Moreira Picini, 45,
advogada, diz que tudo aconteceu muito rápido.
Segundo ela, o alarme de
incêndio tocou menos de cinco minutos após ela e colegas
notarem que "caía fuligem" e
pequenos objetos que todos
acreditavam, primeiramente,
"ser vidro".
"Nós chamamos os outros
funcionários que ficavam mais
longe das janelas e descemos
pelas escadas. Os bombeiros
dos prédios já estavam subindo
para avisar os outros andares",
afirmou, ressaltando que, além
dos bombeiros e PM, a brigada
de incêndio deu apoio à remoção das vítimas.
Outro trabalhador que estava
no 21º andar do edifício, que
não quis se identificar, endossou a versão dos bombeiros de
que o fogo se originou no equipamento de ar-condicionado
do prédio.
A reportagem apurou em
frente ao edifício que o alarme
de incêndio tocou, por poucos
minutos, na quarta-feira passada. A polícia afirmou que irá investigar essa suposta suspeita.
Nesta quinta completam-se
50 anos do incêndio do edifício
Andraus, também no centro de
São Paulo, em que 16 pessoas
morreram e outras 300 ficaram
feridas.
Estatísticas dos bombeiros
indicam que, em 2021, foram
registrados 6.474 casos de incêndio em edificações no estado de SP, equivalendo a 17,7
casos diários. No ano anterior,
foram 6583 registros que, em
relação a 2021, representam
baixa de 1,6%.
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O bom tesouro
do coração

C

hegamos ao 8º Domingo do Tempo Comum e, na próxima terça-feira, encerraremos essa primeira parte do Tempo Comum. A partir da próxima Quarta-Feira de Cinzas, iniciaremos o tempo da Quaresma com a celebração de Cinzas. O Tempo Comum será retomado depois da celebração de Pentecostes.
Durante o tempo Quaresmal, iremos acompanhar Jesus no seu caminho até o calvário para sofrer a paixão, morte e, posteriormente, a ressurreição. Que possamos trilhar esse caminho de retiro espiritual que a Igreja nos convida e possamos vencer todas as tentações do mal, assim como Jesus as venceu. Será um tempo de renovação de nossa vida batismal.
A liturgia deste domingo nos convida a olhar
para dentro de nós mesmos antes de julgar os
outros. Se queremos tirar o cisco do olho do irmão, olhemos primeiro para nós e tiremos o
cisco que está no nosso olho. Todo cristão deve dar bons frutos em sua vida, ensinar o caminho do bem para o próximo. O cristão nasceu
para fazer o bem e agir em nome de Cristo,
mostrando o caminho certo para quem se
aproxima d’Ele.
A primeira leitura da missa é do livro do Eclesiástico (Eclo 27, 5-8). O autor do livro sagrado
nos diz que se conhece um homem a partir do
momento que ele fala. Não devemos elogiar ninguém antes de ouvi-lo falar, pois no falar o homem se revela. Diante de suas atitudes no dia a
dia o homem cai em contradição no seu falar, ou
seja, muitas vezes falamos aquilo que não vivemos ou queremos que os outros façam aquilo
que não somos capazes de fazer.
O salmo responsorial é o 91 (92). O salmista
eleva um salmo de gratidão ao Senhor. Todos
nós devemos ser gratos ao Senhor. O homem que
trilha um caminho justo e cumpre as leis do Senhor é sempre atendido em suas preces, por isso,
tem sempre a agradecer ao Senhor.
A segunda leitura da missa deste final de semana é da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios (1Cor 15, 54-58). Paulo continua discursando sobre o tema da morte e que a morte não
é o fim para aquele que crê em Jesus Cristo. A
morte é fruto do pecado e a ressurreição é a vitória sobre a morte. Empenhemo-nos em viver
uma vida reta, pois apesar das fadigas e preocupações do dia a dia, teremos como meta final a
ressurreição.
O Evangelho é de Lucas (Lc 6, 39 -45). Jesus
conta uma parábola aos seus discípulos e diz a
eles que um cego não pode guiar outro cego, pois
os dois podem cair num buraco. Com essa parábola, Jesus quer dizer que antes de julgar o outro,
temos que olhar para nós mesmos e avaliar a
nossa conduta, antes de julgar a conduta do outro. Antes de tirar o cisco do olho do outro, tenho
que tirar primeiro do meu próprio olho.
O Evangelho da semana passada falava sobre
o perdão, e que devemos colocar em prática
aquilo que rezamos na oração do Pai Nosso. Se
Deus nos perdoa, devemos perdoar o nosso próximo. Em sequência, nesse Evangelho de hoje,
Jesus nos ensina que só Deus pode nos julgar.
Não somos capazes de julgar ninguém e, da mesma forma que julgamos os outros, também seremos julgados.
O homem fala e faz aquilo que está cheio o
seu coração. Se o coração humano só tem maldade, ele só fará maldades, não há espaço para
coisas boas. Se o coração humano é bom, produzirá coisas boas. A raiz de uma árvore é conhecida através dos frutos que ela produz.
Quanta maldade o ser humano produz nos dias
de hoje? O mundo está cheio de violência, crimes contra o meio ambiente, doenças e tantas
outras coisas. Tudo isso devido à maldade do
coração humano.
Que cada um de nós possa mudar essa situação, agindo no caminho do bem, amando e servindo o próximo. Cuidemos da natureza, de nossa saúde, e que possamos anunciar a paz. Só depende de cada um de nós construir um futuro
melhor.
Celebremos com alegria esse 8º Domingo do
Tempo Comum e nos preparemos para logo
mais iniciarmos um período de retiro espiritual
junto com a Igreja, que é o Tempo da Quaresma.
Durante estes dias prosseguem os costumes dos
retiros espirituais, agora mais diversificados,
presenciais com as precauções ou à distância
(on-line). Que o Espírito Santo nos fortaleça e
nos ajude nessa caminhada e nos dê a certeza de
que passaremos pelo calvário, mas chegaremos
à luz da ressurreição. Amém.

VERÃO: Sol e com nuvens pela manhã.
Manhã
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Tarde

Noite
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força as fronteiras na Europa,
talvez inclusive apagar um país
inteiro do mapa", acrescentou.
Para evitar tal desdobramento, o premiê disse que o Ocidente irá deslocar todos os recursos
disponíveis para garantir que o
conflito não se espalhe da Ucrânia para outros países do continente.
"Putin não deveria subestimar a determinação da Otan
(aliança militar ocidental) de
defender seus integrantes. Isso
se aplica expressamente aos

nossos parceiros nos Estados
Bálticos, Polônia e Romênia,
Bulgária e Eslováquia. Sem 'ses'
ou 'mas'."
Scholz também responsabilizou exclusivamente Putin, e
não o povo russo, pelo ataque,
mas que o mandatário "não iria
ganhar". "Com o ataque na
Ucrânia, o presidente Putin
quer voltar no tempo. Mas não
há volta para o século 19, quando grandes poderes governavam acima dos líderes de Estados menores."

Navlani acusa Putin de 'desviar
atenção' dos problemas da Rússia
PEDRO LOVISI/FOLHAPRESS
O principal opositor do
Kremlin, Alexei Navalni, acusou
ontem o presidente russo, Vladimir Putin, de usar o conflito com
a Ucrânia para tentar desviar a
atenção dos atuais problemas
estruturais e econômicos do
país. A afirmação foi feita durante uma audiência do segundo
julgamento do opositor, preso
sob acusações contestadas por
líderes estrangeiros.
"Caro tribunal, quero oficialmente e sob o protocolo declarar: sou contra esta guerra. Considero-a imoral, fratricida e cri-

minosa. Foi desencadeada pela
gangue do Kremlin para facilitar
o roubo. Eles matam por roubar.", disse.
Navalni acrescentou ainda
que o conflito "causará um grande número de vítimas" e "continuará a política de empobrecimento dos cidadãos russos" -a
lógica para isso, naturalmente,
seriam as consequências das
sanções decretadas por vários
países à Rússia após a invasão.
O opositor cumpre pena de
dois anos e meio de prisão desde janeiro do ano passado, sob
acusações de fraude. A detenção
se deu ainda no aeroporto de

Moscou, quando Navalni voltava de uma internação de 150
dias na Alemanha, após ser envenenado -ataque atribuído ao
Kremlin, segundo ativistas.
Ainda nesta quinta, Nalvani
retuitou um post que repudiava
as prisões de manifestantes contrários à invasão da Ucrânia.
"Os cidadãos só querem sair
às ruas e expressar pacificamente seu desacordo com o que Putin está desencadeando na
Ucrânia. As pessoas têm o direito de sair com slogans anti-guerra, de saírem sem armas" diz a
publicação. Até agora, mais de
1.500 pessoas foram presas.

Itamaraty prevê comboio para
evacuação terrestre de brasileiros
RICARDO DELLA
COLETTA/FOLHAPRESS
O Itamaraty anunciou ontem
que prevê organizar um comboio
para evacuação terrestre de brasileiros na Ucrânia. Ainda não há
data definida para a ação.
A organização do comboio de
saída dependerá da avaliação de
aspectos de segurança, de disponibilidade de transporte e da
possibilidade de deslocamento
para um ponto de encontro comum -possivelmente a capital
Kiev. Há no momento cerca de

500 brasileiros na Ucrânia, segundo o Itamaraty.
O Ministério das Relações Exteriores recomenda que deixem o
país os brasileiros que estejam no
leste da Ucrânia ou em regiões
próximas às fronteiras internacionais no oeste ucraniano. A
orientação foi transmitida pelo
secretário de Comunicação e
Cultura do Itamaraty, Leonardo
Gorgulho.
O diplomata disse ainda que
brasileiros devem evitar áreas
próximas a instalações militares
ou a infraestruturas elétricas e de

comunicações.
Segundo Gorgulho, a situação
não é a mesma em todo o território ucraniano. "No caso de Kiev,
estamos seguindo a recomendação do governo ucraniano, (para)
que permaneçam em casa".
"Para os brasileiros que estão
no leste (da Ucrânia) há uma recomendação que deixem a Ucrânia ou, no mínimo, desloquemse a Kiev. Para os que estão muito
próximos de fronteiras internacionais à oeste do país, a nossa recomendação é que também deixem o país por meios próprios".

Líderes da AL condenam ações
militares da Rússia na Ucrânia
Vários líderes da América Latina expressaram, ontem, repúdio às recentes ações militares
russas em solo ucraniano e defenderam uma solução pacífica
para o conflito.
Governos de Colômbia, Argentina e Chile foram um dos
mais enfáticos e pediram para
que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pare de atacar o país vizinho, enquanto outros presidentes pediram a paz, mas sem citar
diretamente o Kremlin.
Iván Duque, da Colômbia, rechaçou no Twitter "o ataque pre-
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Premiê alemão teme
que Putin queira apagar
Ucrânia do mapa
m seu discurso à população da Alemanha, o primeiro-ministro do país,
Olaf Scholz, condenou ontem a
invasão da Ucrânia comandada
pelo presidente russo, Vladimir
Putin, que poderia "apagar um
país inteiro do mapa".
"Somos testemunhas do início de uma guerra de uma magnitude que não vimos na Europa
em mais de 75 anos", disse o
premiê, em referência à Segunda Guerra Mundial,. "Esta é uma
tentativa de mudar com o uso da
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meditado e injustificado realizado contra o povo ucraniano por
parte da Rússia". Ele ainda disse
que as ações de Moscou "não só
atentam contra a soberania (ucraniana), mas também ameaçam a
paz mundial".
Na Argentina, a Casa Rosada,
por sua vez, rejeitou "o uso da força
armada" e pediu para que a Rússia
cesse as ações militares na Ucrânia. O governo de Alberto Fernández, que se encontrou recentemente com Putin, também pediu
respeito à Carta das Nações Unidas e defendeu que "a maior pru-

dência" para pôr fim ao conflito.
O presidente chileno, Sebastián Piñera, emitiu uma declaração e suas redes sociais, na qual
afirma que o país "condena a
agressão armada da Rússia". Brasil, México e Paraguai foram menos contundentes em suas críticas e preferiram limitar suas declarações ao pedido de paz, sem
apontar o dedo para os protagonistas do conflito.
Já os aliados mais fortes da
Rússia na região, Cuba e Venezuela, ainda não abordaram oficialmente a invasão da Ucrânia.

Nota
RAINHA ELIZABETH II CANCELA
COMPROMISSOS PELA 2ª VEZ DESDE
QUE RECEBEU DIAGNÓSTICO DE COVID
A rainha Elizabeth 2ª, do Reino Unido, que está
com Covid, adiou compromissos virtuais agendados
para ontem. Trata-se da segunda vez que a
monarca cancela eventos desde que recebeu o
diagnóstico da doença no domingo passado. Vários
funcionários do Castelo de Windsor, onde a rainha
permaneceu a maior parte do tempo durante a
pandemia, também foram infectadas nesta

semana, informou uma fonte do Palácio de
Buckingham ao jornal The New York Times. A
rainha recebeu diagnóstico de Covid depois de ter
um encontro com seu filho Charles, primeiro na
linha de sucessão do trono, que também está com
a doença. Não ficou claro, porém, se ela contraiu
o coronavírus na ocasião. Desta vez, o Palácio de
Buckingham não especificou a razão para o
cancelamento das reuniões virtuais de Elizabeth 2ª.
Quando compromissos foram adiados na terça-feira
passada, detalhou-se que a monarca estava com
sintomas de Covid, ainda que leves.

Número de
mortos em
Petrópolis
chega a 210
Subiu para 210 o número de
pessoas mortas na chuva que
devastou Petrópolis, cidade na
Região Serrana do Rio de Janeiro. Entre as vítimas, 124 são
mulheres; 84 são homens e 40,
menores de idade. O temporal
que caiu sobre a cidade imperial no último dia 15. alagou
ruas, destruiu bairros e matou
famílias inteiras. Até a manhã
de ontem, 191 corpos haviam
sido identificados e 181 já tinham sido liberados para as funerárias. As salas de velórios
estão cheias, e os enterros estão sendo feitos em sequência.
A prefeitura abriu novas covas
rasas (menos profundas e mais
baratas) e descartou um grande enterro coletivo "para respeitar a programação das famílias." Ao menos 166 pessoas já
foram sepultadas no cemitério
de Petrópolis. Os enterros começaram no último dia 16,
quando Evelyn Luiza Netto da
Silva, 11, foi sepultada.
A liberação de alguns corpos tem demorado em razão
do estado em que eles chegaram ao IML (Instituto MédicoLegal). Nesses casos, é preciso
fazer exames de DNA e papiloscópicos para ter a identificação. Segundo a Polícia Civil, há
um mutirão formado por peritos legistas e criminais, papiloscopistas, técnicos e auxiliares de necropsia para dar celeridade ao trabalho.
A chuva também destruiu
casas, obrigando 899 pessoas a
procurarem abrigo nos 14 pontos de apoio disponibilizados
pela prefeitura da cidade. Segundo a administração municipal, essas pessoas estão recebendo itens essenciais e orientações sobre os serviços sociais
que podem solicitar. Apesar do
medo da chuva, alguns moradores seguem vivendo à beira
dos barrancos que deslizaram.
"Vou para onde?" é a pergunta
que muitos fazem. Nove dias
após a tragédia, as buscas continuam nas áreas mais afetadas
pelos temporais. Nesta quinta,
o trabalho dos bombeiros se
concentra no Morro da Oficina, Vila Felipe, Sargento Boening e Vila Itália, áreas em que
há suspeita de desaparecidos.
Segundo a Polícia Civil, há
48 pessoas que não foram encontradas. Conforme os corpos vão sendo identificados, o
número de desaparecidos vai
caindo. Petrópolis tenta agora
se reerguer da tragédia. Nas
ruas, moradores limpam casas,
prédios históricos e comércios,
que já começam a reabrir. Sirenes de viaturas e ambulâncias
ecoam de um lado para o outro, e motociclistas e famílias
circulam sem parar com doações entre pontos de apoio e
igrejas.

Nota
JUSTIÇA NEGA A
WITZEL PEDIDO PARA
VOLTAR AO CARGO
O Órgão Especial do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro
(TJRJ) negou o pedido de
mandado de segurança feito
pelo ex-governador do Rio,
Wilson Witzel, para a
suspensão da sua condenação
pelo Tribunal Especial Misto.
O desembargador Luiz Felipe
Francisco, que foi relator do
pedido de liminar, não
aceitou também a solicitação
de Witzel para retomar o
cargo de governador. O
magistrado nem chegou a
analisar o mérito por
considerar o pedido extinto já
que foi apresentado fora do
prazo. Conforme a legislação,
o documento teria que ser
encaminhado em até 120
dias. No entanto, foi
encaminhado no dia 18 de
fevereiro, tempo superior, se
considerada data de
publicação no Diário de
Justiça Eletrônico da
condenação de Witzel em 13
de maio de 2021.

