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BC anuncia o
vazamento de
dados de 2,1
mil chaves Pix

NA MIRA DO CRIME

Um total de 2.112 clientes da
Logbank Soluções em Paga-
mentos tiveram dados das cha-
ves Pix vazadas, informou on-
tem o Banco Central (BC). Esse
foi o terceiro vazamento de da-
dos desde o lançamento do sis-
tema instantâneo de pagamen-
tos, em novembro de 2020.  Se-
gundo o BC, o vazamento ocor-
reu em dados cadastrais, que
não afetam a movimentação de
dinheiro. Dados protegidos pe-
lo sigilo bancário, como saldos,
senhas e extratos não foram ex-
postos. O incidente ocorreu em
24 e 25 de janeiro e expôs os se-
guintes dados: nome do usuá-
rio, Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), instituição de relaciona-
mento e número da conta. To-
das as pessoas que tiveram in-
formações expostas receberão
avisos, mas o BC não informou
como as vítimas serão notifica-
das. Segundo o BC, a Agência
Nacional de Proteção de Dados
(ANPD) também foi avisada.A
exposição de dados não signifi-
ca necessariamente que todas
as informações tenham vaza-
do, mas que ficaram visíveis
para terceiros durante algum
tempo e podem ter sido captu-
radas. O BC informou que o ca-
so será investigado e que san-
ções poderão ser aplicadas, co-
mo multa, suspensão ou até a
exclusão da Logbank do siste-
ma do Pix. A LogBank é uma
empresa de meios eletrônicos
de pagamentos que atua no
segmento Business-to-Busi-
ness-to-Consumer (B2B2C, na
sigla em inglês).  PÁGINA 2

Setor elétrico terá R$ 10,8 bi
para bancar usinas térmicas

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) fixou em R$ 10,8
bilhões o valor máximo para o empréstimo negociado com as distri-
buidoras de eletricidade para cobrir o custo extra das térmicas acio-
nadas para enfrentar a crise hídrica em 2021. Segundo a agência,
uma primeira etapa da operação terá o teto de R$ 5,6 bilhões. A mi-
nuta de resolução colocada em consulta pública ontem prevê, po-

rém, a possibilidade de uma segunda parcela de até R$ 5,2 bilhões.
O empréstimo tem o objetivo de cobrir o rombo da conta das ban-
deiras tarifárias, que ficou em R$ 10,5 bilhões em 2021, mesmo com
a adoção da bandeira de escassez hídrica, que subiu a taxa extra da
conta de luz para R$ 14,20 por cada 100 kWh (quilowatts-hora) con-
sumidos. PÁGINA 3

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso
(foto) escreveu, em artigo para a edição de estreia da revista do Cebri
(Centro Brasileiro de Relações Internacionais), que "o motivo real" para
o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) foi a falta de apoio
político, não as pedaladas. "A justificativa formal foram as denomina-
das 'pedaladas fiscais' -violação de normas orçamentárias-, embora o
motivo real tenha sido a perda de sustentação política", afirmou Barro-

so. A publicação, que será lançada no dia 10, tem Hussein Kalout, ex-se-
cretário de Assuntos Estratégicos da Presidência, como um dos edito-
res. Na sequência do texto, ainda inédito, Barroso comparou o quadro
com o vivido pelo ex-presidente Michel Temer (MDB), que sucedeu a
petista. "O vice-presidente Michel Temer assumiu o cargo até a conclu-
são do mandato, tendo procurado implementar uma agenda liberal,
cujo êxito foi abalado por sucessivas acusações de corrupção." PÁGINA 5

GOLPE

DEFESA DO CHEFE

Barroso admite agora que Dilma
foi vítima de complô político

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que faziam a seguran-
ça do presidente Jair Bolsonaro durante visita a Porto Velho (RO)
mandaram integrantes de movimentos sociais no local abaixarem
cartazes com críticas ao governo. "Estou explicando para os senho-
res, aqui é uma área de segurança e a responsabilidade é nossa", diz
um dos policiais. "Estou dando uma ordem para o senhor. Se o se-
nhor não obedecer, vai ser conduzido por desobediência, tá?" Procu-

rados, o Planalto, a PRF e a Secretária de Estado e Segurança Pública
de Rondônia não haviam se manifestado até a conclusão desta re-
portagem. Em novembro do ano passado, uma mulher foi detida de-
pois de xingar o presidente Jair Bolsonaro, que cumpria agenda em
Resende (RJ) para a formatura dos cadetes da Academia Militar das
Agulhas Negras. Após os xingamentos, o carro em que a mulher esta-
va foi abordado pela PRF, que conduziu a uma delegacia. PÁGINA 5

PRF reprime protestos contra Bolsonaro Elevação da
Selic encarece
crédito e
prestações 
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PÁGINA 4

De hoje em 
diante serás
pescador de

homens

Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(2/2) 10,75%
Poupança 3
(4/2) 0,56%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 1,82% (jan.)
IPCA 5 0,54% (jan.)
CDI
0,07 até o dia 2/fev
OURO
BM&F/grama R$ 302,40
EURO Comercial 
Compra: 6,0538 Venda: 6,0544

EURO turismo 
Compra: 6,1350 Venda: 6,3150
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,3019 Venda: 5,3025
DÓLAR comercial
Compra: 5,2952 Venda: 5,2958
DÓLAR turismo
Compra: 5,3267 Venda: 5,5067

ULTRAPAR ON NM 14.85 +3.20 +0.46

AMERICANAS ON EJS NM 32.00 +2.53 +0.79

TIM ON NM 13.44 +2.28 +0.30

COPEL PNB N2 7.26 +2.25 +0.16

YDUQS PART ON NM 22.48 +2.18 +0.48

MARFRIG ON NM 20.14 −7.40 −1.61

LOCAWEB ON NM 8.74 −7.51 −0.71

BANCO INTER UNT N2 23.65 −6.89 −1.75

CIELO ON NM 2.19 −6.01 −0.14

EMBRAER ON NM 19.12 −4.35 −0.87

VALE ON NM 85.75 −0.05 −0.04

PETROBRAS PN N2 32.07 −1.38 −0.45

MAGAZ LUIZA ON NM 6.53 +0.31 +0.02

ITAUUNIBANCOPN EJ N1 25.38 +1.16 +0.29

BRADESCO PN EJ N1 22.78 +1.47 +0.33

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.111,16 -1,45

NASDAQ Composite 13.878,817 -3,74

Euro STOXX 50 4.142,87 -2,01

CAC 40 7.005,63 -1,54

FTSE 100 7.528,84 -0,71

DAX 15.368,47 -1,57

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -0,18% / 111.695,94 / -198,42 / Volume: 24.296.131.080 / Quantidade: 3.548.499
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Facebook perde 
US$ 251 bi e derruba
ações em Wall Street
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS

Um tombo histórico nas
ações da Meta, a dona do Fa-
cebook, levou para o fundo o
mercado acionário dos Esta-
dos Unidos ontem. No Brasil,
investidores deram pouca
atenção à turbulência no exte-
rior e mantiveram foco na alta
dos juros domésticos e nos ru-
mos dos principais produtores
de materiais básicos do país,
como Vale e Petrobras.

Depois de divulgar uma
queda anual de 8% nos lucros
no quarto trimestre, a Meta te-
ve suas ações pulverizadas em
Wall Street ontem. Os papéis
da empresa afundaram
26,39%, na maior queda desde
a abertura de capital da com-
panhia em 2012.

Em um dia, o valor estima-
do de mercado da empresa
caiu de US$ 898,5 bilhões (R$
4,7 trilhões) para US$ 647,2 bi-
lhões (R$ 3,4 trilhões). O pre-
juízo de US$ 251,3 bilhões (R$
1,3 trilhão) equivale ao PIB
(Produto Interno Bruto) de
Portugal de 2021, segundo da-
dos do FMI (Fundo Monetário
Internacional).

A decepção dos investidores
gerou uma liquidação genera-
lizada de posições no setor de
tecnologia. A Nasdaq, bolsa
que concentra empresas desse
segmento, despencou 3,74%.

Referência da Bolsa de No-

va York, o índice S&P 500
afundou 2,44%, interrompen-
do a recuperação iniciada nos
últimos dias. O Dow Jones
caiu 1,45%.

Analistas apontam a baixa
tolerância dos investidores
com as empresas de tecnolo-
gia como a explicação mais
óbvia para o cenário registra-
do nesta quinta em Wall
Street.

As ações negociadas na
Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa) a mantiveram o viés
negativo ontem. O Ibovespa
(Índice Bovespa), cedeu
0,18%, a 111.695 pontos. O ín-
dice aprofundou, portanto, a
correção iniciada na véspera,
quando caiu 1,18%, após três
semanas de ganhos quase diá-
rios. Caminho inverso tomou
o câmbio. O dólar subiu
0,36%, a R$ 5,295.

"O tombo do Facebook não
afetou o mercado brasileiro
porque há pouca relação entre
o setor de tecnologia america-
no com o Brasil", comentou
Virgílio Lage, especialista da
Valor Investimentos. "A Bolsa
respondeu muito mais à alta
da Selic", disse.

Os juros dos contratos DI
(Depósitos Interbancários) re-
cuaram 0,22 ponto percentual
nesta quinta, a 11,91% ao ano.

O barril do petróleo Brent
subiu 1,62%, a US$ 90,92 (R$
482). A commodity ronda a co-
tação mais alta desde 2014. 

Sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022

BANDIDOS AGRADECEM

BC comunica vazamento de
dados de 2,1 mil chaves Pix
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

U
m total de 2.112 clien-
tes da Logbank Solu-
ções em Pagamentos

tiveram dados das chaves Pix
vazadas, informou ontem o
Banco Central (BC). Esse foi o
terceiro vazamento de dados
desde o lançamento do sistema
instantâneo de pagamentos, em
novembro de 2020.  

Segundo o BC, o vazamento
ocorreu em dados cadastrais,
que não afetam a movimenta-
ção de dinheiro. Dados protegi-
dos pelo sigilo bancário, como
saldos, senhas e extratos não fo-
ram expostos.

O incidente ocorreu em 24 e
25 de janeiro e expôs os seguin-
tes dados: nome do usuário, Ca-
dastro de Pessoas Físicas (CPF),
instituição de relacionamento e
número da conta. Todas as pes-
soas que tiveram informações
expostas receberão avisos, mas

o BC não informou como as víti-
mas serão notificadas. Segundo
o BC, a Agência Nacional de
Proteção de Dados (ANPD) tam-
bém foi avisada.

A exposição de dados não sig-
nifica necessariamente que to-
das as informações tenham vaza-
do, mas que ficaram visíveis para
terceiros durante algum tempo e
podem ter sido capturadas. O BC
informou que o caso será investi-
gado e que sanções poderão ser
aplicadas, como multa, suspen-
são ou até a exclusão da Logbank
do sistema do Pix.

RESPOSTA
A LogBank é uma empresa de

meios eletrônicos de pagamen-
tos que atua no segmento Busi-
ness-to-Business-to-Consumer
(B2B2C, na sigla em inglês).
Nesse modelo, a indústria vende
diretamente ao consumidor,
mas a venda é facilitada por ou-
tro negócio (distribuidor, vare-

jista ou atacadista), incluindo
toda a cadeia comercial.

Por meio de nota, a Logbank
informou que sofreu uma tenta-
tiva de invasão em suas platafor-
mas digitais em 24 e 25 de janei-
ro. No entanto, a empresa infor-
mou que o ataque aos dados foi
contido pelas equipes de segu-
rança e que nenhum cliente so-
freu prejuízo financeiro. A em-
presa ressaltou os investimentos
em segurança e tecnologia e dis-
se que os recursos dos clientes
"estão e sempre estiveram sob
máxima vigilância e segurança".

"O incidente foi detectado e
controlado instantaneamente
pelas ferramentas e equipes de
segurança. Nenhum dado sensí-
vel foi vazado e não houve qual-
quer movimentação financeira
indevida ou prejuízo financeiro
para os clientes relacionados
com este incidente, cujo alcance
permaneceu extremamente li-
mitado”, destacou a companhia.

Esse foi o terceiro incidente
de vazamentos de dados do Pix
desde a criação do sistema, em
novembro de 2020. Em agosto,
ocorreu o vazamento de dados
414,5 mil chaves Pix por número
telefônico do Banco do Estado
de Sergipe (Banese).

No último dia 21, foi a vez de
160,1 mil clientes da Acesso Solu-
ções de Pagamento terem infor-
mações vazadas. Nos dois casos,
na ocasião foram vazados dados
cadastrais, sem a exposição de
senhas e de saldos bancários.

Inicialmente, o BC tinha di-
vulgado que o vazamento no
Banese tinha atingido 395 mil
chaves, mas o número foi revi-
sado mais tarde. Por determina-
ção da Lei Geral de Proteção de
Dados, a autoridade monetária
mantém uma página em que os
cidadãos podem acompanhar
incidentes relacionados com a
chave Pix ou demais dados pes-
soais em poder do BC.

MERCADOS

Produção de gás natural sobe
5% em 2021 e bate recorde
VINÍCIUS LISBOA/ABRASIL 

O Brasil produziu um volume
recorde de gás natural em 2021,
com aumento de 5% sobre a pro-
dução de 2020, informou ontem,
no Rio de Janeiro, a Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP). Já a pro-
dução de petróleo teve queda de
1,18% em relação a 2020.  

O total de gás natural produ-
zido nos poços do país por dia
no ano passado chegou a uma
média de 134 milhões de metros
cúbicos. Em 2020, a produtivi-
dade média foi de 127 milhões
de metros cúbicos por dia
(MMm³/d). No caso do petró-
leo, a produção caiu de 2,940
milhões de barris por dia em
2020, indo para 2,905 milhões de
barris por dia em 2021. 

Os dados fazem parte do Bole-
tim Mensal da Produção de Petró-
leo e Gás Natural da ANP de de-

zembro de 2021, divulgado nesta
quinta-feira. Quando considera-
do somente o último mês do ano
passado, a produção de petróleo
teve queda de 0,5% ante novem-
bro, enquanto a de gás natural re-
cuou 3,2%. Já na comparação de
dezembro de 2021 com dezembro
de 2020, ambas cresceram 4,1%.

O boletim da agência regula-
dora informou, ainda, que os
campos operados pela Petro-
bras foram responsáveis por
93% da produção nacional de
óleo e gás em dezembro. 

PRÉ-SAL
Outro dado destacado é que

os 133 poços em atividade no
pré-sal foram responsáveis por
73,8% de todo o óleo e gás pro-
duzidos no Brasil. Nesses poços,
o crescimento da produção no
mês de dezembro, em relação a
2020, chegou a 11,5%, enquanto
ante novembro de 2021, houve

queda de 0,2%.
O aproveitamento do gás na-

tural extraído dos poços em de-
zembro foi de 97,5%, segundo a
ANP. Foram disponibilizados ao
mercado 54,4 MMm³/dia, en-
quanto a queima de gás foi de 3,3
MMm³/d. O montante queima-
do foi 12,12% menor se compara-
do ao mês anterior e 9,2% maior
frente ao mesmo mês em 2020.     

A ANP destacou que o campo
de Tupi, no pré-sal da Bacia de
Santos, foi o maior produtor de
petróleo e gás natural do país,
enquanto a plataforma Petro-
bras 70, no campo de Búzios, foi
a instalação com a maior produ-
ção de petróleo, e o navio plata-
forma FPSO Cidade de Itaguaí,
no campo de Tupi, foi a com
maior produção de gás natural.

Os campos marítimos pro-
duziram em dezembro 97% do
petróleo e 84,4% do gás natural
do país. 

ANP

Abono de anos
anteriores 
só a partir 
de março

Cerca de 320 mil trabalha-
dores que não sacaram o abo-
no salarial de anos anteriores
só poderão pedir a retirada a
partir de 31 de março. O Minis-
tério do Trabalho e Previdência
adiou o início do prazo para re-
querer os valores, que começa-
ria no próximo dia 8. O abono
referente aos meses trabalha-
dos em 2019 poderá ser pedido
presencialmente, por telefone,
por aplicativo ou por e-mail.
Segundo o ministério, existem
R$ 208,5 milhões esquecidos
por 320.423 trabalhadores que
deveriam ter feito o saque até
30 de junho de 2021. Quem op-
tar pelo saque presencial deve
ir a uma das unidades de aten-
dimento do Ministério do Tra-
balho e Previdência pedir a
abertura de recurso adminis-
trativo para reenvio do valor à
Caixa Econômica Federal.

DINHEIRO EXTRA

Elevação da Selic para 10,75%  
encarece crédito e prestações
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL  

A elevação da taxa Selic (ju-
ros básicos da economia), deci-
dida na quarta-feira passada pe-
lo Banco Central, continuará a
encarecer o crédito e as presta-
ções, diz a Associação Nacional
dos Executivos de Finanças, Ad-
ministração e Contabilidade
(Anefac). Apesar de o impacto
na ponta final ser diluído por
causa da diferença muito gran-
de entre a taxa básica e os juros
efetivos de prazo mais longo, o
tomador de empréstimo sente
os efeitos do aperto monetário.

Segundo a Anefac, o juro mé-
dio para pessoa física passa de
110,17% para 113,03% ao ano.
Para pessoa jurídica, a taxa mé-
dia sai de 50,93% para 53,05% ao

ano. A Selic passou de 9,25% pa-
ra 10,75% ao ano.

No financiamento de uma ge-
ladeira de R$ 1,5 mil em 12 pres-
tações, o comprador desembol-
sará R$ 13,79 a mais com a nova
taxa Selic. O cliente que entra no
cheque especial em R$ 1 mil por
20 dias pagará R$ 0,80 a mais.

Na utilização de R$ 3 mil do
rotativo do cartão de crédito por
30 dias, o cliente gastará R$ 3,60
a mais. Um empréstimo pessoal
de R$ 5 mil por 12 meses cobrará
R$ 44,20 a mais após o paga-
mento da última parcela. Caso
seja feita em financeira, a opera-
ção sairá R$ 28,87 mais cara. No
financiamento de um automó-
vel de R$ 40 mil por 60 meses, o
comprador pagará R$ 33,11 a
mais por parcela e R$ 1.986,41 a

mais no total da operação.
Quanto às pessoas jurídicas,

as empresas pagarão R$ 185,81 a
mais por empréstimo de capital
de giro de R$ 50 mil por 90 dias,
R$ 74,47 pelo desconto de R$ 20
mil em duplicatas por 90 dias e
R$ 8 a mais pelo uso de conta ga-
rantida no valor de R$ 10 mil por
20 dias.  

POUPANÇA
A Anefac também fez simula-

ções sobre o impacto da nova Se-
lic sobre os rendimentos da pou-
pança. Com a taxa de 10,25% ao
ano, a caderneta só rende mais
que os fundos de investimento
quando o prazo da aplicação é
curto e a taxa de administração
cobrada pelos fundos, alta.

Segundo as simulações, a

poupança rende mais que os
fundos em dois cenários. O pri-
meiro é para aplicações de até
um ano em relação a fundos
com taxa de 2,5% ao ano. O se-
gundo é para aplicações de até
dois anos em relação a fundos
com taxa de administração de
3% ao ano.

A vantagem dos fundos ocor-
re mesmo com a cobrança de
Imposto de Renda e de taxa de
administração. Isso porque a
poupança, apesar de ser isenta
de tributos, rende apenas 6,17%
ao ano (0,5% ao mês) mais a Ta-
xa Referencial (TR), que aumen-
ta quando a Selic sobe. Esse ren-
dimento da poupança é aplica-
do quando a Selic está acima de
8,5% ao ano, o que ocorre desde
dezembro de 2021.

ANEFAC

Mais de 720 mil cartões
de crédito brasileiros
foram vazados em 2021

AXUR

THIAGO
BETHÔNICO/FOLHAPRESS

Em 2021, o Brasil manteve
sua posição de liderança como
o país que mais registra vaza-
mentos de cartões de crédito e
débito no mundo. Ao todo,
720.643 cartões foram expos-
tos online, o que engloba tanto
a web superficial, quanto a
dark e a deep web (cujas pági-
nas não são indexadas em bus-
cadores como o Google).

Os dados são de um relató-
rio divulgado ontem pela Axur,
empresa de cibersegurança e
monitoramento de risco.

Segundo o levantamento,
os vazamentos brasileiros re-
presentam um terço dos episó-
dios detectados globalmente,
superando com folga (116%)
os Estados Unidos, que ocu-
pam a segunda posição no
ranking com 333 mil cartões
expostos.

Este é o segundo ano conse-
cutivo em que o Brasil encabe-
ça a lista. Em 2020, a quantida-
de havia sido ainda maior: 910
mil cartões vazados.

Para Fábio Ramos, diretor-
executivo da Axur, o tamanho
da população é um dos fatores
que influenciam a posição no
ranking, mas a explicação não
se resume a isso.

"Acho que tem muito des-
cuido ao usar o cartão. Além
disso, as pessoas no Brasil são
muito bancarizadas, todo
mundo tem dois, três, quatro
cartões de crédito", afirmou,
durante evento de apresenta-

ção do relatório.
Outro fator que ajuda a en-

tender números tão altos é a
mudança de hábitos dos con-
sumidores, que passaram a fa-
zer mais compras online na
pandemia.

"Grande parte da popula-
ção está se expondo, e o cartão
de crédito ainda é o meio de
pagamento mais usado", diz.

O relatório também destaca
a qualidade da base de dados
encontrada. Em quase todos
os casos, as informações dis-
poníveis já eram suficientes
para que criminosos fizessem
compras: 95,9% dos cartões
ainda estavam dentro do prazo
de validade e todos vinham
acompanhados do código de
verificação (CVV).

Além dos dados de paga-
mento, os brasileiros tiveram
diversas informações sensí-
veis  expostas ao longo de
2021. Segundo o levantamen-
to, pelo menos 2,8 bilhões de
registros como RG, CNPJ e
passaporte foram disponibili-
zados online.

Só de CPFs, foram 699 mi-
lhões vazados. O número é
maior que o total de habitantes
do Brasil porque engloba da-
dos de pessoas mortas e dupli-
ca aqueles que apareceram em
vazamentos distintos.

Os dados da Axur apontam
para uma queda nos episódios
de phishing, técnica que usa
engenharia social para enga-
nar pessoas e fazer com que
elas forneçam informações
confidenciais.
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Setor elétrico terá R$ 10,8 bi
para bancar usinas térmicas
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

A
Aneel (Agência Na-
cional de Energia Elé-
trica) fixou em R$ 10,8

bilhões o valor máximo para o
empréstimo negociado com as
distribuidoras de eletricidade
para cobrir o custo extra das tér-
micas acionadas para enfrentar
a crise hídrica em 2021.

Segundo a agência, uma pri-
meira etapa da operação terá o
teto de R$ 5,6 bilhões. A minuta
de resolução colocada em con-
sulta pública ontem prevê, po-
rém, a possibilidade de uma
segunda parcela de até R$ 5,2
bilhões.

O empréstimo tem o objetivo
de cobrir o rombo da conta das
bandeiras tarifárias, que ficou
em R$ 10,5 bilhões em 2021,
mesmo com a adoção da ban-
deira de escassez hídrica, que
subiu a taxa extra da conta de
luz para R$ 14,20 por cada 100
kWh (quilowatts-hora) consu-

midos.
As distribuidoras de eletrici-

dade alegam que a arrecadação
não foi suficiente para cobrir to-
dos os custos e o setor vem en-
frentando problemas de caixa
para honrar seus compromissos
de compra de energia para for-
necer ao consumidor final.

Esse segmento funciona co-
mo um caixa do setor elétrico,
arrecadando o dinheiro que de-
pois será distribuído aos seg-
mentos de geração e transmis-
são. A expectativa inicial do se-
tor era que o empréstimo ficasse
em torno de R$ 14 bilhões.

É a segunda operação de so-
corro ao setor elétrico desde o
início da pandemia. Em 2020, o
governo negociou com bancos
um financiamento de R$ 14,8 bi-
lhões às distribuidoras para co-
brir um rombo na receita provo-
cado pela queda abrupta no
consumo de energia.

As duas operações são inspi-
radas em empréstimo concedi-

do às distribuidoras em 2014,
ainda no governo Dilma Rous-
seff, quando o setor ficou sem
dinheiro para bancar os altos
preços da energia em um cená-
rio de elevada demanda.

Em nota, a Aneel diz que a
operação atual, chamada de
Conta de Escassez Hídrica, "visa
reduzir os impactos financeiros
-e o posterior repasse deles à ta-
rifa dos consumidores- dos cus-
tos referentes à compra de ener-
gia elétrica no período de escas-
sez hídrica de 2021".

O financiamento será nego-
ciado com bancos públicos e
privados e começará a ser pago
pelo consumidor em 2023 por
meio de um encargo cobrado na
conta de luz, a CDE (Conta de
Desenvolvimento Energético).
Assim reduz-se a necessidade
de reajustes das tarifas em 2022.

Para calcular os valores dire-
cionados a cada distribuidora, a
Aneel pedirá às empresas que
declare, em até dez dias após a

publicação da resolução, os
montantes de recursos que pre-
tendem utilizar. Os repasses se-
rão feitos pela CCEE (Câmara
Comercializadora de Energia
Elétrica).

O elevado uso de térmicas pa-
ra poupar água nos reservatórios
foi um dos principais fatores de
pressão inflacionária em 2021,
quando o IPCA, o índice oficial
de inflação, chegou a 10,06%, o
maior valor desde 2015.

Com a fatura mais cara, mui-
tos brasileiros têm deixado de
pagar a conta para direcionar
seu orçamento para a compra
de comida.

Na quarta-feira passada, o
CMSE (Comitê de Monitora-
mento do Setor Elétrico) decidiu
reduzir o preço teto para o acio-
namento de usinas térmicas pa-
ra tentar conter a pressão sobre a
conta de luz. Um teto de R$ 1.000
por MWh (megawatt-hora) ha-
via sido estabelecido em janeiro.
Agora, são R$ 600 por MWh.

Nova prova de vida
evita suspensão de 4
milhões de benefícios

INSS

LUCIANA LAZARINI E SUZANA
PETROPOULEAS/FOLHAPRESS

O fim da exigência de prova
de vida presencial aos aposen-
tados e pensionistas do INSS
(Instituto Nacional do Seguro
Social) evitou que até quatro
milhões de benefícios fossem
suspensos, segundo o presi-
dente do instituto, José Carlos
Oliveira em entrevista à repor-
tagem.

São pessoas que não fize-
ram a comprovação de vida
em 2020 e 2021 e, de acordo
com uma portaria do órgão
divulgada em dezembro, te-
riam o benefício bloqueado se
não realizassem a prova de vi-
da presencial nas agências
bancárias em que recebem o
benefício.

Com o anúncio de quarta-
feira passada de que o INSS
não vai mais suspender bene-
fícios até o final de 2022, o ca-
lendário deixa de ter validade.
A suspensão do pagamento de
quem não havia ainda feito a
comprovação também será re-
vertida, disse Oliveira.

Segundo Oliveira, nenhum

beneficiário do INSS precisará
se preocupar com a prova de
vida até o final deste ano. "A
partir de hoje toda e qualquer
prova de vida está suspensa.
No ano de 2022 não faremos
porque é o tempo que precisa-
mos para acertar todos siste-
mas, fazer todos os procedi-
mentos que serão necessários
para provar que o segurado es-
tá vivo", afirmou.

No calendário que foi sus-
penso, o prazo para beneficiá-
rios que não se recadastraram
em 2020 acabava já em feve-
reiro. Segundo Oliveira, será
feita uma avaliação nos dados
cadastrais para verificar se há
beneficiários que morreram,
mas que estão com o paga-
mento ativo.

"Vamos bater os dados de
quem não fez ano passado
com nosso sistema de óbito e,
caso não tenham falecido, va-
mos restabelecer o pagamen-
to. Não vamos exigir (a prova
de vida) durante 2022. Com o
retorno da prova de vida em ja-
neiro de 2023, esses serão os
primeiros casos que faremos a
verificação."

Planalto ‘enrola’ Guedes e elabora
PEC que tira tributos de combustíveis

O Palácio do Planalto elabo-
rou uma PEC (proposta de
emenda à Constituição) que
permite a redução de tributos
sobre os combustíveis mais am-
pla do que o combinado com o
ministro Paulo Guedes (Econo-
mia) e a entregou a um deputa-
do da base para ser protocolada
na Câmara.

O texto foi redigido por um
funcionário da Casa Civil, o sub-
chefe-adjunto de Finanças Pú-
blicas, Oliveira Alves Pereira Fi-
lho, conforme é possível identi-
ficar nas propriedades do docu-
mento.

A proposta foi protocolada
pelo deputado Christino Áureo
(PP-RJ), que agora recolhe as
171 assinaturas necessárias para
que possa tramitar na Casa.

Aliado do governo Jair Bolso-
naro (PL) e correligionário do
ministro da Casa Civil, Ciro No-
gueira, Áureo propôs um texto

mais amplo, que alcança diesel,
gasolina, etanol e gás de cozi-
nha. Guedes defendia baixar tri-
buto apenas ao diesel.

A PEC diz que União, estados
e municípios poderão zerar ou
reduzir parcialmente alíquotas
de tributos que incidem sobre
combustíveis e gás, "em decor-
rência das consequências so-
ciais e econômicas da pandemia
da Covid-19".

Isso significa que o texto tam-
bém permite que estados cor-
tem o ICMS (Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Servi-
ços) sobre combustíveis.

O governo queria incluir o
corte do ICMS na PEC como for-
ma de pressionar governadores,
com quem Bolsonaro trava uma
disputa em torno de quem teria
culpa pela alta de preços.

As medidas poderiam ser
adotadas em 2022 e 2023 e não
precisariam atender às exigên-

cias da LRF (Lei de Responsabi-
lidade Fiscal), que prevê a ne-
cessidade de elevação de outros
tributos para compensar a per-
da de receitas.

A proposta ainda permite o
corte de tributos de "caráter
extrafiscal", o que inclui IPI
(Imposto sobre Produtos In-
dustrializados), IOF (Imposto
sobre Operações Financeiras)
e Cide (Contribuição de In-
tervenção no Domínio Eco-
nômico).

A PEC vem sendo discutida
há pelo menos seis meses no go-
verno, mas pegou de surpresa
auxiliares palacianos, líderes no
Congresso e integrantes da
equipe econômica.

Apesar disso, o texto conta
com o aval do Planalto e do pre-
sidente da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL). A expectativa inicial
era que a proposta fosse apre-
sentada pelo Senado, coman-

dado por Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), pré-candidato a
presidente.

Integrantes da equipe de
Guedes ficaram contrariados
pelo fato de o texto ter sido ela-
borado pela Casa Civil.  Eles
classificam a proposta como
loucura, surreal e algo que pode
pôr fogo na economia.

O impacto pode chegar a R$
54 bilhões para a União, segun-
do cálculos internos do governo.
Com o corte nos impostos do
diesel, por exemplo, o impacto
seria de R$ 17 bilhões.

Para o time de Guedes, o tex-
to induz à percepção de piora
nas contas públicas, que, por
sua vez, pode impulsionar as co-
tações de dólar e juros, dificul-
tando a retomada e acelerando
a inflação. Uma fonte disse re-
servadamente que, se a PEC for
aprovada, pode piorar a situa-
ção econômica do país.
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Estado e Prefeitura deixam
14 mil crianças sem escola
CARLOS PETROCILO E ISABELA
PALHARES/FOLHAPRESS

A
mochila, com estam-
pa da personagem
Gata Marie e de rodi-

nhas, está na ponta da cama.
Isabella, 6, não se afasta do ma-
terial escolar nem para dormir.
A ansiedade da menina pela vol-
ta às aulas se transformou em
angústia para a mãe, Talita Ca-
rolina dos Santos Fiuza, 26.

A poucos dias do início do
ano letivo nas escolas munici-
pais, na próxima segunda-feira,
Talita não conseguiu vaga para a
filha na rede pública - as aulas,
pelo estado, começaram na
quarta-feira passada. Uma si-
tuação que se repete por toda a
cidade de São Paulo.

"Não acho justo tirar este di-
reito da Isabella", afirma Talita,
moradora do Jardim Apurá, na
zona sul.

A reportagem apurou que
quase 14 mil crianças estão na
fila por uma matrícula no 1º ano
do ensino fundamental na capi-
tal paulista.

São 1.300 alunos somente na
DRE (Diretoria Regional de Edu-
cação) de Santo Amaro, na zona
sul, e quase 2.000 na unidade de
Itaquera, na zona leste. São Pau-
lo é dividida em 13 DREs.

Há anos a cidade não enfren-
ta problemas para garantir va-
gas no ensino fundamental, eta-
pa em que a frequência escolar é
obrigatória, de acordo com a
Constituição. Pelo menos desde
2007, dado mais antigo disponi-
bilizado pela prefeitura, não há
registro de espera por matrícula
nessa etapa.

Para as famílias que buscam

vaga, a explicação dada por ser-
vidores das diretorias de ensino
e das escolas é de que o déficit
deste ano é consequência da
forma como o governo João Do-
ria (PSDB) ampliou o número
de escolas estaduais em tempo
integral e da falta de articulação
com a prefeitura, sob gestão Ri-
cardo Nunes (MDB).

A legislação nacional estabe-
lece que as matrículas na rede
pública nos anos iniciais do en-
sino fundamental são de res-
ponsabilidade conjunta de esta-
dos e municípios. Na capital
paulista, nos últimos anos, as
escolas estaduais têm atendido
cerca de 60% das crianças nessa
etapa, e as municipais, 40%.

Uma das principais apostas de
Doria como vitrine para a educa-
ção paulista, a expansão de esco-
las estaduais com período inte-
gral foi intensificada nos últimos
dois anos. O número de unida-
des com o programa quase quin-
tuplicou desde 2019, passando
de 417 para 2050, em 2022.

Como as escolas passaram a
atender os alunos por mais tem-
po, o número de turmas e, con-
sequentemente, de vagas dispo-
níveis na rede estadual dimi-
nuiu, segundo servidores ouvi-
dos pela reportagem.

Questionada, a Secretaria Es-
tadual de Educação não infor-
mou se adotou alguma estraté-
gia para manter o mesmo nú-
mero de matrículas nessa etapa
de ensino. Também não infor-
mou quantas vagas e turmas fo-
ram fechadas com a expansão
do ensino integral.

A queda de vagas na rede es-
tadual não foi articulada com a
Prefeitura de São Paulo para que

a demanda fosse absorvida por
escolas municipais, que já atua-
vam próximas do máximo da ca-
pacidade.

Pela legislação municipal, as
turmas de 1º ano podem ter no
máximo 30 alunos por sala. As-
sim, para atender mais crianças
nessa série, seria necessário am-
pliar o número de salas nas es-
colas, o que demanda reformas
dos prédios, ou a construção de
novas unidades escolares.

Procuradas pela reportagem
na quarta-feira, as secretarias
municipal e estadual não res-
ponderam se há um prazo para
matricular essas crianças nas es-
colas.

Em nota, a secretaria esta-
dual apenas reconheceu que as
matrículas do ensino funda-
mental e médio são comparti-
lhadas com o município. "Em al-
guns casos, erros de endereço e
outras informações desatualiza-
das podem atrasar o processo.
As compatibilizações de matrí-
culas seguem ocorrendo e serão
finalizadas o mais breve possí-
vel. O Centro de Matrículas do
estado está em contato constan-
te com a rede municipal para
garantir vaga para todos os estu-
dantes", diz.

Já a secretaria municipal, infor-
mou que tem "ampliado gradati-
vamente o número de turmas para
atender a demanda da população"
e também reforçou que a respon-
sabilidade é compartilhada com a
rede estadual. Segundo a pasta, até
ontem, o número de turmas de 1º
ano nas escolas municipais era de
1.641 –2,3% a mais em relação ao
ano passado, quando eram 1.603.
"Entre 2019 e 2021, já havia sido
feita uma ampliação de 10% nas

turmas da mesma faixa etária", diz.
Alessandra Gotti, doutora em

direito constitucional e presi-
dente do Instituto Articule, diz
que a situação reflete a falta de
planejamento e articulação en-
tre as redes.

"A responsabilidade pelos
anos iniciais é compartilhada
pelo estado e município, o go-
verno estadual não pode desen-
volver uma política sem pensar
no impacto que isso pode trazer
para a cidade. A política de ex-
pansão de escolas em tempo in-
tegral é muito importante e
bem-vinda, mas precisa ser pen-
sada para não deixar crianças
desassistidas, sem o direito fun-
damental de receber educação."

Diretor do Crece (Conselho
de Representantes dos Conse-
lhos de Escola) Santo Amaro,
Amilton Amorim, disse que des-
de dezembro as famílias da re-
gião estão em busca de vaga pa-
ra as crianças que saíram da
pré-escola.

"O setor de demanda da pre-
feitura informou que os alunos
deveriam ser matriculados na
rede estadual, mas as escolas do
estado dizem não ter vaga por-
que diminuíram as turmas de-
pois de terem se tornado de
tempo integral. O que adianta
atender bem algumas crianças e
deixar milhares fora da sala de
aula?", questiona.

No Jardim Riviera (zona sul),
Cássio Haroldo Ramos Ribeiro,
63, está a uma quadra da escola
estadual Professora Leila Sabino.
Mas lá foi informado de que não
há vaga para sua filha, Sarah, 6.
Até o ano passado, a menina es-
tudava no CEU Guarapiranga, a
quase 1 km de sua residência.

Pista central da marginal Tietê é
liberada após fechamento de cratera

A pista central da marginal
Tietê, que estava interditada en-
tre as pontes do Piqueri e da Fre-
guesia do Ó, na zona oeste de
São Paulo, foi liberada às 17h
desta quinta-feira, após mais de
48 horas fechada.

Na manhã de terça-feira pas-
sada, uma cratera se abriu na
pista local em decorrência do
rompimento de um coletor de
esgoto nas obras da linha 6-la-
ranja do metrô.

Por causa da interdição nas
pistas local e central, desde a
manhã de terça o trânsito estava

sendo concentrado na pista ex-
pressa da via, inclusive o de ca-
minhões e veículos pesados.

De acordo com a Secretaria
dos Transportes Metropolita-
nos, após a concretagem da cra-
tera, uma análise no local de-
monstrou que o terreno está es-
tável, possibilitando a reabertu-
ra da pista central. "Com isso,
não será necessária a instalação
de estacas para contenção da
pista local da marginal Tietê",
afirmou.

Mais cedo, a pasta afirmou
que a liberação da via dependia

da análise para estabelecer a ne-
cessidade da colocação de esta-
cas para contenção da área da
cratera, na pista local.

A cratera foi preenchida com
4.000 m³ de concreto, o equiva-
lente a 650 caminhões betonei-
ra. Além disso, foram despeja-
dos 12 mil m³ de pedras no poço
de ventilação da linha 6-laranja,
o que corresponde a 1.200 cami-
nhões basculantes.

A pasta diz ainda que serão
instalados tapumes de proteção
no local do acidente para pre-
servar a área, permitir a limpeza

do espaço e evitar que a curiosi-
dade de motoristas cause lenti-
dão no trânsito.

Pela manhã, o prefeito Ricar-
do Nunes (MDB) disse que a
pista local deve continuar blo-
queada ao menos até 31 de
março.

A secretaria e a Sabesp dizem
acompanhar o andamento dos
trabalhos do IPT (Instituto de
Pesquisas Tecnológicas) para
apurar possíveis causas do aci-
dente no poço de ventilação e
do rompimento da tubulação de
esgoto ao lado das obras.

TRÂNSITO

Nota
VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 CHEGA 
A 50% EM CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS

A cidade de São Paulo ultrapassou a marca de 50% de cobertura
vacinal contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade. A
marca foi atingida na quarta-feira passada, de acordo com a
prefeitura da cidade. Segundo dados do Vacinômetro, foram
572.745 primeiras doses aplicadas, representando uma cobertura
vacinal de 52,9%. A estimativa total do grupo é de 1.083.159
crianças. A vendedora Sílvia Cainelli Zicchella levou os filhos para
tomar a vacina no sábado passado. O Caio, de 11 anos, e a Eva,
de 8 anos, estão entre as crianças que se imunizaram com a
Coronavac, já que não têm comorbidades. Sílvia disse que sempre
fica de olho nas reações que as vacinas em geral podem dar, mas

Cronograma de obras da linha 6
deve ser mantido, diz secretário

O secretário estadual dos
Transportes de São Paulo, Paulo
Galli, disse, em entrevista ao site
UOL, que o cronograma de
obras da linha 6-laranja do me-
trô da cidade deve ser mantido
mesmo após uma cratera ter si-

do aberta na marginal Tietê,
bem ao lado da obra.

Galli lembrou que esta é uma
obra muito esperada: são mais
de 600 mil pessoas que vão po-
der circular por dia nessa linha.
"E é uma região muito carente

de São Paulo, do ponto de vista
de mobilidade", falou.

Segundo o secretário, eles
vão se é possível manter o prazo
da construção avançando em
outros canteiros e em outras
frentes de obra.

"Nós estamos trabalhando
com a possibilidade de manter o
cronograma. Temos dois cantei-
ros hoje interditados. Por outro
lado, são mais de 30 canteiros
que a empresa tem em opera-
ção."

CRATERA

VERÃO: Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã Tarde Noite
05:47 18:53

19º29º 90%
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Orani João Tempesta, O.Cist 
Arcebispo do Rio de Janeiro

Cardeal Tempesta

De hoje em 
diante serás
pescador de

homens

Celebramos neste final de semana o quinto domingo
do tempo comum, em que somos convidados a ouvir

a voz do Senhor que nos chama e a nos reunir em torno
da mesa da Palavra e da Eucaristia. O domingo é o dia do
Senhor, do descanso, da família e assim celebrar a nossa
fé, reunindo-nos para participar da celebração eucarísti-
ca. Uma família que reza unida, permanece unida. É im-
portante incentivar as crianças a participarem da cele-
bração eucarística e, desde cedo, sentirem gosto em par-
ticipar da Santa Missa, para que mais tarde não vejam a
celebração da missa como um peso ou obrigação, mas
que possam ir com prazer. 

No Evangelho deste domingo, Jesus convida Pedro e a
cada um de nós a sermos pescadores de homens, ou se-
ja, ir a cada pessoa e anunciar a Palavra de Deus. Resga-
tar todas as pessoas que se encontram afastadas de Deus
e pescá-las para Deus. Todos nós somos chamados a ser
sacerdotes, profetas e reis, e a anunciar e apresentar Je-
sus Cristo a todos. Através da liturgia desse domingo, o
Senhor nos encoraja para sermos profetas nos dias de
hoje e atrair muitas pessoas para Ele. 

Ao terminar a celebração eucarística, somos chama-
dos por Ele a sairmos em missão e a transmitir aos nos-
sos irmãos a palavra que acabamos de escutar. A palavra
‘missa’ significa missão, quando o padre profere a bên-
ção final e com ela as palavras “Ide em paz e que o Se-
nhor vos acompanhe”. Esse ‘ide’ é o envio missionário,
ou seja, a missa terminou, mas a nossa missão de anun-
ciar a Palavra apenas iniciou. 

A missão nos dias de hoje se torna cada vez mais ur-
gente, e que através dessa Eucaristia possamos com-
preender a urgência da missão, que o Senhor nos confia
nos tempos de hoje. Façamos a nossa parte de anuncia-
dores do Reino de Deus e deixemos com que a Palavra de
Deus se propague pelo mundo inteiro. Sejamos missio-
nários em nossas próprias casas. Para evangelizarmos os
outros, temos que iniciar de nossas próprias casas.

Na primeira leitura da missa (Is 6, 1-2a. 3 -8), o profeta
tem uma visão do Senhor sentado em seu trono, com o
manto que se estendia pelo templo. Havia serafins ao
seu lado que exclamavam: “Santo, Santo, Santo, é o Se-
nhor dos exércitos”. Isaías fica espantado com tal visão e
procurando entender o que ela significaria. Isaías fica
com “medo” daquilo que estaria por vir, da missão ao
qual seria chamado, ele ainda não se sentia preparado o
suficiente para ser profeta. Mas um dos serafins voou até
Isaías, tendo na mão uma brasa, que havia retirado do
altar com uma tenaz e tocou os lábios de Isaías. A partir
daquele momento, os seus pecados foram perdoados e
Deus diz: “Quem enviarei? Quem irá por nós?” E Isaías
responde: “Aqui estou, envia-me!” Assim acontece co-
nosco, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos envia
para ser seus discípulos missionários. 

No Salmo Responsorial – 137 (138) –, o salmista exalta
o templo e diz que o templo é o lugar do encontro com o
Senhor e o lugar de exaltar o seu poderio. No templo, nós
nos prostramos diante do Senhor e O adoramos, e ante
ao Senhor, descobrimos a nossa missão de sermos sacer-
dotes, profetas e reis. 

Na segunda leitura da missa deste domingo (1 Cor
15, 1 -11), Paulo nos diz que por meio da Palavra sere-
mos salvos, e que ele em toda a sua vida pregou a ver-
dade. Paulo diz tudo aquilo que aconteceu com Jesus
Cristo, enquanto esteve entre nós, sua morte, ressurrei-
ção, ascensão aos céus e como apareceu a Pedro e João.
São Paulo, ainda, diz como o Senhor apareceu a ele, du-
rante a sua conversão. É pela graça de Deus que Paulo
foi salvo e é pela mesma graça que nós de igual modo
somos salvos. Pela graça de Deus, somos salvos e por
essa mesma graça anunciamos aos outros a salvação
que vem de Deus. 

O Evangelho deste domingo (Lc 5, 1 -11) nos diz que
Jesus estava à beira do lago de Genesaré, e as pessoas se
apertavam para ouvi-Lo. Jesus avistou duas barcas para-
das na margem do lago. Os pescadores haviam desem-
barcado e lavavam as redes. As barcas representam o po-
vo de Deus e a Igreja; devemos estar no meio do mundo,
diante das tribulações, anunciando o reino de Deus. Je-
sus sobe numa das barcas, que era de Simão Pedro, e en-
sina as multidões. Jesus ensina da barca, porque ela re-
presenta a Igreja que deve ir ao mundo anunciar às mul-
tidões o evangelho da vida pregado por Jesus.

Jesus, ao terminar de falar às multidões, diz a Simão
Pedro: “Avança para as águas mais profundas e lançai
vossas redes para a pesca” (Lc 5,5). Jesus, nesse momen-
to, realiza a pesca milagrosa, mais um sinal d’Ele diante
dos discípulos. Pedro diz a Jesus que pescaram a noite
toda e nada pescaram, porém, ao obedecer ao Senhor,
eles apanharam tamanha quantidade de peixes, que as
redes quase se rompiam. Tiveram que pedir que os com-
panheiros da outra barca viessem ajudá-los.

Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus e pedindo que
Ele Se afastasse, considerando ser um pecador. O espan-
to apoderou-se de Pedro e dos demais, devido à pesca
que acabaram de fazer. Na nossa vida é necessário ter
mais fé e acreditar que tudo vai se resolver. É o que faltou
a Pedro e seus companheiros. Para enfrentarmos as difi-
culdades do dia a dia é necessário ter fé e fazer com que a
barca não afunde em meio às tempestades. 

Jesus diz a Simão Pedro que de agora em diante ele
seria pescador de homens, ou seja, iria pelo mundo ao
encontro das pessoas, para resgatá-las para Deus. Se tor-
naria discípulo de Jesus. É o que somos convidados a ser,
pescadores de homens e mulheres para Deus e conduzir
muitos para o caminho da salvação. Eles deixaram as
barcas na margem e começaram a seguir Jesus. 

Irmãos e irmãs, celebremos com alegria esse quinto
domingo do tempo comum e, durante esse mês de fe-
vereiro que se inicia, possamos atrair muitas pessoas
para Deus. Que o Espírito Santo, luz que vem do alto,
nos ilumine. 

seus filhos não tiveram nenhuma. “Desde que são bebezinhos,
a gente sempre tem que ficar de olho na reação, né? Mas
graças a Deus, nem dorzinha no braço eles tiveram!.” Locais de
vacinação  A vacinação infantil ocorre nas Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais
(AMAs)/UBSs Integradas, no período de 8h às 19h. Para receber
a vacina, as crianças devem estar acompanhadas por
responsável adulto, com documento de identificação,
comprovante de residência e carteirinha de vacinação. As
crianças de 6 a 11 anos de idade estão sendo vacinadas com a
Coronavac. Já o público de 5 anos de idade recebe a Pfizer
pediátrica, assim como as crianças de 5 a 11 anos com alto
grau de imunossupressão. A lista dos postos de vacinação está
disponível na página Vacina Sampa.
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PF prende empresário
suspeito de mandar
incendiar helicópteros 

IBAMA

LEONARDO
AUGUSTO/FOLHAPRESS

Um empresário de Goiânia
foi preso pela Polícia Federal
suspeito de ter mandado in-
cendiar dois helicópteros do
Ibama (Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis) em Ma-
naus na madrugada do últi-
mo dia 24.

O empresário, identificado
como Aparecido Naves Júnior,
teria envolvimento com ga-
rimpo ilegal na região Norte
do país. Ele foi preso na casa
em que mora na capital goiana
dentro da operação Acauã, de-
flagrada na quarta-feira pela
Polícia Federal.

As aeronaves incendiadas
estavam em aeródromo de
Manaus e eram utilizadas pelo
instituto no combate a garim-
pos ilegais em Roraima. O em-
presário é investigado por in-
cêndio, dano qualificado e as-
sociação criminosa.

Uma das aeronaves foi
completamente destruída. A
outra teve danos parciais, se-
gundo a PF. A corporação já
havia prendido na semana
passada outras cinco pessoas
suspeitas de participação no
incêndio.

Os detidos são dois homens
que teriam colocado fogo nas
aeronaves, o condutor do veí-
culo que os levou até o aeró-
dromo e duas pessoas aponta-
das como encarregadas de
planejar o incêndio.

A prisão em Goiânia foi
possível depois que três dos
envolvidos na queima dos he-
licópteros confessaram a par-
ticipação no crime e reconhe-
ceram o empresário como o
suposto autor intelectual do
incêndio. Naves Júnior será
transferido para Manaus.

A reportagem não conse-
guiu contato com a defesa do
empresário.

O nome dado à operação,
Acauã, se refere a um falcão
que habita a Amazônia e tem
habilidade para caça –ser-
pentes são as suas principais
presas. Segundo a PF, no fol-

clore amazonense,  diz-se
que os gritos do Acauã pre-
nunciam a chegada de foras-
teiros.

Outra operação policial
destruiu em novembro do ano
passado 69 embarcações utili-
zadas para garimpo ilegal no
rio Madeira. Agentes do Iba-
ma participaram da ação.

Não é a primeira vez que o
órgão é alvo de ataques. Em
2020, um agente do instituto
foi agredido com uma garra-
fada no rosto após uma ope-
ração contra desmatamento
na Amazônia, no estado do
Pará. Durante a operação, fis-
cais queimaram três cami-
nhões e dois tratores usados
para a retirada ilegal de ma-
deira e apreenderam um ca-
minhão.

Quando deixaram a área,
pessoas no local queimaram
uma ponte e cercaram o veí-
culo apreendido. Após uma
discussão entre um fiscal e
um dos presentes,  um ho-
mem jogou uma garrafa no
agente.

Já em 2017, em retaliação a
uma operação contra garim-
po, homens armados invadi-
ram e queimaram os escritó-
rios do Ibama, do Incra e do
ICMBio em Humaitá, no sul
do Amazonas. Ameaçados, os
servidores fugiram de suas ca-
sas para se abrigar no quartel
do Exército.

Sob o governo Bolsonaro, o
Ibama vem sofrendo cortes de
verbas e limitações em sua ca-
pacidade de fiscalização. A
aplicação dos chamados ter-
mos de embargo despencou
60% nos seis primeiros meses
de 2020 em relação ao mesmo
período de 2019.

Em maio do ano passado, o
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) afastou do cargo Eduardo
Bim, então presidente do ór-
gão, no âmbito da operação
Akuanduba. A ação investiga
a edição de um despacho pelo
Ibama, em 2020, que teria
permitido a exportação de
produtos florestais sem a ne-
cessidade de emissão de au-
torizações.

DEFESA DO CHEFE

‘Tropa bolsonarista’da 
PRF volta a conter protestos 
A

gentes da Polícia Ro-
doviária Federal
(PRF) que faziam a se-

gurança do presidente Jair Bol-
sonaro durante visita a Porto
Velho (RO) mandaram inte-
grantes de movimentos sociais
no local abaixarem cartazes com
críticas ao governo.

"Estou explicando para os
senhores, aqui é uma área de
segurança e a responsabilidade
é nossa", diz um dos policiais.
"Estou dando uma ordem para
o senhor. Se o senhor não obe-
decer, vai ser conduzido por

desobediência, tá?"
Procurados, o Planalto, a PRF

e a Secretária de Estado e Segu-
rança Pública de Rondônia não
haviam se manifestado até a
conclusão desta reportagem.

Em novembro do ano passa-
do, uma mulher foi detida de-
pois de xingar o presidente Jair
Bolsonaro, que cumpria agenda
em Resende (RJ) para a forma-
tura dos cadetes da Academia
Militar das Agulhas Negras.

Após os xingamentos, o carro
em que a mulher estava foi
abordado pela PRF, que condu-

ziu a uma delegacia.
De acordo com a corporação,

a medida foi tomada com base
no Código Penal, que trata de
crime de injúria, com pena de
um a três anos e multa, aumen-
tados em um terço se o alvo das
ofensas for o presidente da Re-
pública ou um chefe de Estado
estrangeiro.

A Frente Ampla Democráti-
ca pelos Direitos Humanos
(FADDH) pediu à Justiça Fede-
ral no Rio de Janeiro a abertura
de inquérito para apurar a pos-
sível prática de abuso de auto-

ridade cometida pelos agentes
à época.

"A cidadã foi indevidamente
abordada por membros da PRF,
que entenderam por bem cons-
trangê-la, alegando terem su-
postamente considerado que
ela estaria cometendo crime de
injuria contra o presidente. Ao
adotar tal postura de abordar e
levar tal cidadã que evidencia-
ram uma atitude autoritária que
parece ter sido adotada por par-
te das forças de segurança, que
não admitem crítica ao gover-
no", dizia a peça.

Obras antienchente polarizam disputa
por verbas entre Doria e Bolsonaro

A tragédia provocada pelas
chuvas que atingiram São Paulo
no último fim de semana trouxe
à tona a disputa entre o governa-
dor João Doria (PSDB) e o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) por
verbas federais para financiar
obras antienchente.

O governo paulista acusa a
esfera federal de ter recusado
uma série de repasses para
obras de drenagem, entre os
quais estão o de R$ 100 milhões
que seriam destinados à cons-
trução do piscinão Jaboticabal,
no limite entre os municípios de
São Paulo, São Caetano do Sul e
São Bernardo do Campo.

Outro pedido de repasse foi
feito em 2020 para as obras de
outros cinco piscinões no esta-
do, dois deles em Franco da Ro-
cha, cidade que teve o maior nú-
mero de mortos em decorrência
das chuvas do último fim de se-
mana. Os R$ 70 milhões pedidos
nunca chegaram aos cofres esta-
duais, segundo a Secretaria de
Desenvolvimento Regional.

O jornal Folha de S.Paulo
mostrou que a gestão Doria gas-
tou menos da metade do orça-
mento previsto para obras de in-
fraestrutura antienchente em
todo o estado de São Paulo em
2021. Dos R$ 996,9 milhões

aprovados pelos deputados es-
taduais, foram gastos R$ 453,2
milhões, ou seja, 45% do total.

De acordo com interlocuto-
res do Palácio dos Bandeirantes,
o governo federal não chega a
comunicar as negativas de fi-
nanciamento de obras como a
do Jaboticabal, apenas deixa de
responder aos ofícios.

A procrastinação em relação
a projetos estaduais é sentida há
ao menos dois anos, desde o fim
do primeiro ano do governo Bol-
sonaro, segundo interlocutores.

A promessa de arcar com os
R$ 100 milhões necessários para
as desapropriações no terreno
do piscinão Jaboticabal ocorreu
no início de 2019 em reunião en-
tre o então ministro de Desen-
volvimento Regional, Gustavo
Canuto, e membros do governo
paulista. Na época, as obras fo-
ram orçadas em R$ 400 milhões.

A reunião ocorreu quatro
dias depois de uma forte chuva
provocar alagamentos em ci-
dades do ABC. Doze pessoas
morreram.

"Foi a maior chuva dos últi-
mos 30 anos nos sete municí-
pios do ABC", afirma hoje o pre-
feito de Santo André, Paulo Ser-
ra (PSDB).

Na ocasião, foi decidido que

o governo federal arcaria com
as desapropriações, e o esta-
dual, com as obras. "O tempo
foi passando, passando, e a
União não liberou os recursos",
diz o secretário estadual de De-
senvolvimento Regional, Marco
Vinholi.

No fim de 2021, o governo
paulista anunciou o início das
obras do piscinão Jaboticabal
com recursos próprios. A obra
foi orçada em R$ 237,9 milhões.

"Houve um distanciamento
do governo federal com os mu-
nicípios, não há uma interlocu-
ção direta como havia antes
com o Ministério das Cidades,
por exemplo", diz Serra, que
também preside Consórcio In-
termunicipal Grande ABC.

Segundo o prefeito de São
Bernardo do Campo, Orlando
Morando (PSDB), os sete muni-
cípios do ABC cobraram os re-
passes para o piscinão, mas
nunca tiveram resposta.

O imbróglio dos piscinões foi
citado por Doria durante entre-
vista coletiva em Franco da Ro-
cha ontem. O governador disse
que evitaria a polarização políti-
ca no momento em respeito às
vítimas, após criticar o governo
federal pela falta de repasses.
"Íamos ter o apoio do governo

federal (para as obras), mas não
tivemos", disse ele, referindo-se
à construção de dois piscinões
no município que sofre há déca-
das com estragos causados pe-
las chuvas.

Em visita a Franco da Rocha
na última terça-feira, o ministro
do Desenvolvimento Regional,
Rogério Marinho, ao lado do
presidente Bolsonaro, negou o
repasse emergencial de R$ 470
milhões pedido em ofício no dia
anterior pelo governo Doria.

Segundo o ministro, o ofício
se referia a obras que deveriam
ser incluídas na previsão orça-
mentária do estado. "São obras
que não dizem respeito ao mo-
mento [emergencial] que esta-
mos vivendo", disse o ministro.

Fontes próximas ao governa-
dor argumentam que o governo
federal dispõe de uma verba no
orçamento da Defesa Civil justa-
mente para custear necessida-
des emergenciais, como as pro-
vocadas pelas chuvas em São
Paulo, e que a recusa se deve a
questões políticas.

Em entrevista coletiva, o mi-
nistro Marinho afirmou que o
governo federal destinou R$ 1,8
bilhão em medidas provisórias
para "atender essas questões
das chuvas".

SÃO PAULO

Barroso admite agora
que Dilma foi vítima
de complô político

GOLPE

MÔNICA
BERGAMO/FOLHAPRESS

O ministro do STF (Supremo
Tribunal Federal) Luís Roberto
Barroso escreveu, em artigo pa-
ra a edição de estreia da revista
do Cebri (Centro Brasileiro de
Relações Internacionais), que
"o motivo real" para o impeach-
ment da presidente Dilma
Rousseff (PT) foi a falta de apoio
político, não as pedaladas.

"A justificativa formal foram
as denominadas 'pedaladas
fiscais' -violação de normas or-
çamentárias-, embora o moti-
vo real tenha sido a perda de
sustentação política", afirmou
Barroso. A publicação, que se-
rá lançada no dia 10, tem Hus-
sein Kalout, ex-secretário de
Assuntos Estratégicos da Presi-
dência, como um dos editores.

Na sequência do texto, ain-
da inédito, Barroso comparou
o quadro com o vivido pelo ex-
presidente Michel Temer
(MDB), que sucedeu a petista.

"O vice-presidente Michel
Temer assumiu o cargo até a
conclusão do mandato, tendo
procurado implementar uma
agenda liberal, cujo êxito foi
abalado por sucessivas acusa-
ções de corrupção. Em duas
oportunidades, a Câmara dos
Deputados impediu a instau-
ração de ações penais contra o
presidente."

Barroso já havia expressado

esse raciocínio em julho de
2021, durante um simpósio em
que afirmou: "Creio que não
deve haver dúvida razoável de
que ela (Dilma) não foi afasta-
da por crimes de responsabili-
dade ou corrupção, mas, sim,
foi afastada por perda de sus-
tentação política. Até porque
afastá-la por corrupção depois
do que se seguiu seria uma iro-
nia da história".

Em outras ocasiões, o minis-
tro afirmou também que "im-
peachment não é golpe" e que
não acha que, "do ponto de vis-
ta jurídico, tenha sido um gol-
pe (contra Dilma), porque se
cumpriu a Constituição".

Além do artigo do magistra-
do do STF, a primeira edição
da revista tem textos dos ex-
ministros Rubens Ricupero,
Celso Amorim, Izabella Teixei-
ra e Marina Silva, além de uma
entrevista com o ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso,
conforme informou o Painel
no mês passado.

O Cebri, uma das principais
instituições brasileiras dedica-
das à política externa, incluirá
na publicação artigos e entre-
vistas com especialistas na
área, publicados em portu-
guês, espanhol e inglês.

Hussein Kalout é um dos
editores da revista trimestral,
ao lado do professor do Institu-
to de Relações Internacionais
da USP Feliciano Guimarães.

O  Brasil registrou ontem
286.050 casos e 917 mortes por
Covid-19. O total de infecções
em 24 horas continua elevado e
superou a marca mais alta, regis-
trada em 28 de janeiro – 257.239.

A média móvel de infecções
chegou a 188.116 por dia, au-
mento de 70,33%.

Desde o início da pandemia,
o Brasil somou 629.995 vidas
perdidas e 26.099.735 pessoas
infectadas.

Assim, são perdidas 689 vidas
por dia, aumento de 193,19% em
relação aos dados de duas se-
manas atrás.

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.

O Brasil registrou 935.077 do-
ses de vacinas contra Covid-19,
ontem. De acordo com dados das
secretarias estaduais de Saúde,
foram 241.770 primeiras doses e
206.171 segundas. Também fo-
ram registradas 3.491 doses úni-
cas e 483.645 doses de reforço.

Ao todo, 166.031.141 pessoas
receberam pelo menos a pri-

meira dose de uma vacina con-
tra a Covid no Brasil –
145.924.702 delas já receberam
a segunda dose do imunizante.
Somadas as doses únicas da va-
cina da Janssen contra a Covid,
já são 150.625.718 pessoas com
as duas doses ou com uma dose
da vacina da Janssen.

Assim, o país já tem 77,29%

da população com a 1ª dose e
70,11% dos brasileiros com as
duas doses ou com uma dose da
vacina da Janssen. Consideran-
do somente a população adulta,
os valores são, respectivamente,
de 102,63% e 93,11%.

O consórcio começou a fazer
também o registro das doses de
vacinas aplicadas em crianças.

A população de 5 a 11 anos par-
cialmente imunizada (com so-
mente a primeira dose de vacina
recebida) é de 11,98%.

Mesmo quem recebeu as
duas doses ou uma dose da vaci-
na da Janssen deve manter cui-
dados básicos, como uso de
máscara e distanciamento so-
cial, afirmam especialistas.

VARIANTE ÔMICRON

Sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022
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A ocupação de leitos de UTI do SUS para
adultos com Covid-19 superou 80% em nove
unidades da federação e 13 capitais, alertou on-
tem uma nota técnica do Observatório Covid-
19, da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). 

Os pesquisadores consideram que a ocupa-
ção de mais de 80% dos leitos de UTI configura
zona de alerta crítico e apontam que essa situa-
ção era registrada, no dia 31 de janeiro deste
ano, no Piauí (87%), Rio Grande do Norte
(86%), Pernambuco (88%), Espírito Santo
(83%), Mato Grosso do Sul (103%), Goiás (91%),
Distrito Federal (97%), Amazonas (80%) e Mato
Grosso (91%).

Entre as capitais, as 13 que estão na zona de
alerta crítico são: Manaus (80%), Macapá
(82%), Teresina (83%), Fortaleza (80%), Natal

(estimado de 89%), Maceió (81%), Belo Hori-
zonte (86%), Vitória (80%), Rio de Janeiro
(95%), Campo Grande (109%), Cuiabá (92%),
Goiânia (91%) e Brasília (97%).

A nota técnica destaca, ainda, que os aumen-
tos no percentual de ocupação em alguns esta-
dos ocorrem ao mesmo tempo que a abertura de
leitos. Pernambuco, por exemplo, ampliou a
oferta de vagas de UTI de 991 para 1106, entre
24 e 31 de janeiro, e a taxa de ocupação aumen-
tou de 81% para 88%.

Os pesquisadores ressaltam que, apesar dis-
so, o cenário não é o mesmo do momento mais
crítico da pandemia, entre março e junho de
2021, quando a maior parte do país estava na
zona de alerta crítico e o número de leitos para
covid-19 era maior.

Ocupação de UTIs do SUS passa
de 80% em oito estados e no DF

Brasil registra mais de 286 mil
casos de Covid-19 em 24 horas
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Itaú é condenado a
indenizar deputado
após erro bancário 

CRIME SEM CASTIGO

A 1ª Vara Cível do TJ-RJ
(Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro) condenou o Itaú a in-
denizar o deputado estadual
André Corrêa (DEM-RJ) e o
ex-chefe de gabinete dele, José
Antônio Machado, por um er-
ro cometido pelo banco que
levou os dois à prisão.

Na decisão, emitida na últi-
ma terça-feira, o juiz Arthur
Eduardo Magalhães Ferreira
definiu que o deputado seja
indenizado em R$ R$ 300 mil,
e o ex-chefe de gabinete, em
R$ 200 mil. Ainda cabe recurso
por parte do banco.

O deputado e o então chefe
de gabinete foram presos no
âmbito da Operação Furna da
Onça, uma fase de um desdo-
bramento da Lava Jato no RJ.

O MPF apontava o paga-
mento de ao menos R$ 54,5 mi-
lhões em propinas a deputados
durante o segundo mandato de
Sérgio Cabral (MDB) no gover-
no do estado (2011-2014). Se-
gundo as investigações, o An-
dré Corrêa recebia, em propi-
na, R$ 100 mil por mês.

Segundo a sentença emitida
pelo juiz do TJ-RJ, o MPF (Mi-
nistério Público Federal) pediu
a prisão dos dois com base em
um extrato de movimentação
bancária fornecido pelo Itaú,
que mostrava um "depósito de
origem desconhecida" no va-
lor de R$ 34,2 milhões.

O depósito ocorreu em
março de 2016. Porém, segun-
do a sentença, o próprio Itaú
reconheceu que as informa-
ções prestadas primeiramente
ao MP estavam incorretas: o
valor havia sido depositado in-

corretamente e estornado ain-
da no mesmo dia.

O depósito, na verdade, era
para ser de um cheque no va-
lor de R$ 5,6 mil, que sairia da
conta do deputado para a do
então chefe de gabinete.

Porém, "a operadora do
caixa se equivocou e registrou
o valor de R$ 34.161.208,00,
equívoco esse resultante da
digitação, em sequência, do
número do banco Itaú (341),
da agência bancária (6120) e o
do comando interno da opera-
ção", segundo a sentença.

"Percebido o equívoco às
12h44, o valor foi estornado lo-
go em seguida, tendo o valor
permanecido como lançado
na conta por apenas 10 minu-
tos", acrescentou o juiz.

O Itaú buscou alegar que o
erro interno não foi determi-
nante para a prisão de ambos,
já que, segundo o MP-RJ, am-
bos participavam de uma or-
ganização criminosa que,
dentro da Alerj, praticava cri-
mes de corrupção contra a ad-
ministração pública.

A tese, porém, foi refutada
pelo juiz. "A denúncia apre-
sentada pelo Ministério Públi-
co Federal é expressa, clara e
objetiva ao imputar aos auto-
res a prática de 'movimenta-
ção financeira sem lastro na
ordem de trinta e quatro mi-
lhões de reais'", pontuou.

Tendo isso em vista, ainda
de acordo com o juiz, é "im-
possível ao réu pretender con-
vencer que seu 'mero equívo-
co' não tenha sido a causa de-
terminante para a decretação
de prisão dos autores".

EUA

Exército começa a dispensar
soldados que recusam vacina 
M

ilitares norte-ame-
ricanos que se re-
cusarem a receber

vacina contra Covid-19 serão
dispensados imediatamente, in-
formou o Exército dos Estados
Unidos (EUA) na quarta-feira
passada. A medida é fundamen-
tal a fim de manter prontidão
para o combate.  

A ordem se aplica a soldados
regulares do Exército, reservis-
tas em serviço ativo e cadetes, a
menos que tenham isenções
aprovadas ou pendentes, disse o
Exército em comunicado.

A ordem de dispensa é a mais
recente de um braço militar dos
EUA que remove os militares não
vacinados em meio à pandemia,

depois que o Pentágono tornou a
vacina obrigatória para todos os
militares em agosto de 2021.

A grande maioria das tropas
em serviço ativo recebeu pelo
menos uma dose.

“A prontidão do Exército de-
pende de soldados preparados
para treinar, lutar e vencer as
guerras de nossa nação”, disse
a secretária do Exército, Chris-
tine Wormuth. “Soldados não
vacinados apresentam risco pa-
ra a força e comprometem a
prontidão.”

Outras áreas das Forças Ar-
madas dos EUA, incluindo a
Força Aérea, já começaram a re-
mover aqueles que optaram por
não receber a vacina contra co-

vid-19, autorizada pela primeira
vez para uso emergencial em
dezembro de 2020.

OMS 
A Organização Mundial da

Saúde (OMS) acredita que
mesmo que surjam novas va-
riantes do SARS-CoV-2, não vai
ser preciso voltar aos confina-
mentos.  

O diretor regional da organi-
zação para a Europa, Hans Klu-
ge, explica que é preciso melhor
distribuição das vacinas para
que isso ocorra.

A OMS informa que, na últi-
ma semana, houve 12 milhões
de casos positivos de Covid-19
só na Europa - quase um terço

de todos os casos de infecção
desde o início da pandemia. 

Apesar do crescente número
de casos, o novo coronavírus pa-
rece estar sob controle no Conti-
nente Europeu.

Hans Kluge reafirma que ain-
da não é o fim da pandemia,
mas para lá se caminha.

O diretor regional da OMS
Europa pede também que, nesta
fase, os profissionais de saúde
retomem os serviços não limita-
dos à Covid-19.

Na véspera do Dia Mundial
de Luta contra o Câncer, Hans
Kluge lembra que muitas doen-
ças ficaram por diagnosticar.
Agora é preciso recuperar o
tempo perdido, diz.

Putin e Xi Jinping acertam nova
aliança e desafiam o Ocidente

A tumultuada história da re-
lação entre Rússia e China entra
em uma nova etapa hoje, quan-
do o presidente Vladimir Putin
irá encontrar-se com o líder Xi
Jinping pela primeira vez desde
o começo da pandemia de Co-
vid-19, há dois anos.

A hipérbole é aplicável. Após
anos de aproximação cautelosa,
Moscou e Pequim se colocam
prontas para se mostrar ao
mundo como um polo alternati-
vo ao que acusam de hegemonia
artificial do Ocidente, Estados
Unidos à frente.

O palco será a abertura dos
Jogos Olímpicos de Inverno de
Pequim, de resto boicotados pe-
la diplomacia ocidental, com a
alta tensão em torno da Ucrânia
como pano de fundo. Putin e Xi
trocarão afagos, depois de terem
defendido em fórum virtual
uma união contra o Ocidente.

Não é algo que surgiu do na-
da. Basta ler qualquer discurso
de Putin a partir da fala do russo
em Munique, em 2007, que mar-
cou o fim de qualquer tentativa
de acomodação com o Ocidente
e a Otan, seu braço armado. Ou
as intervenções cada vez mais
assertivas de Xi, no poder desde
2012, acusando Washington de
romper o concerto multilateral
do pós-guerra em favor de sua
agenda.

Do ponto de vista de raciona-
lidade política, os dois estão cer-

tos. Toda a agenda internacio-
nal após a derrota da União So-
viética na Guerra Fria, em 1991,
se baseou na dinâmica dos inte-
resses americanos –por exten-
são, nem sempre harmônica, de
seus aliados.

Washington subestimou por
muito tempo dois fatores.  O
mais importante, a ascensão
chinesa que ironicamente nas-
ceu de uma iniciativa conjunta
sino-americana contra os so-
viéticos.

Apenas a aceleração brutal
do peso chinês na economia
mundial, nos anos 2000, acen-
deu os alertas. Com a pujança,
interligada que é com as cadeias
de comércio ocidentais, veio a
pretensão político-militar, en-
carnada em Xi.

Em 2017, Donald Trump vo-
calizou a reação a isso e lançou a
Guerra Fria 2.0, buscando dar
um norte confrontacional à sua
política externa e arrumando
briga de fábrica de chips a con-
sulados chineses, de Hong Kong
ao mar do Sul da China.

O segundo ponto subestima-
do pelos EUA foi o ressurgimen-
to russo. Claro, não há nem
sombra do império comunista e
sua força de desafiar os america-
nos por procuração em cantos
tão diversos do mundo quanto
Cuba, Vietnã ou na Alemanha
dividida.

Mas os americanos viram na

destruição moral e física da Rús-
sia dos anos 1990 um processo
irreversível, o que foi provado
um erro a partir da ascensão de
Putin. Inicialmente interessado
em cooperação como um igual
com o Ocidente, o russo foi ig-
norado, e a Otan abocanhou di-
versos ex-satélites soviéticos.

Montado numa poderosa in-
dústria de petróleo e gás, Putin
moldou o arcabouço político e
firmou-se como um czar, sobre-
voando as disputas intestinas da
Rússia. Legitimou seu poder re-
construindo o poderio militar
do país que, além de ter arsenal
nuclear comparável ao dos EUA,
tem uma máquina convencio-
nal bastante azeitada.

China e Rússia não são alia-
dos naturais, ao contrário. As
vastas fronteiras desabitadas de
seu país na Ásia sempre foram
preocupação para Putin. Seus
esforços de ocupação, contudo,
trouxeram resultados frágeis,
que podem ser resumidos no es-
vaziado campus da Universida-
de do Extremo Oriente, em Vla-
divostok.

Com efeito, os dois países
quase foram à guerra em 1969. O
constante entrechoque com o
Ocidente, denunciado em Mos-
cou e Pequim como imperialis-
mo e em Washington como uma
luta contra uma ditadura comu-
nista e uma autocracia persona-
lista, gestou a nova aliança.

Há certamente ironia no fato
de que os grandes defensores do
sistema multilateral hoje sejam
dois países bastante distantes
do conceito de liberdades indi-
viduais e democracia liberal,
com históricos de repressão a
direitos humanos diversos.

Até aqui, não há exatamente
uma grande lista de seguidores
de Moscou e Pequim –no caso
de Xi, há uma de clientes, o que
é diferente. Na realidade, esse
parece ser mais um objetivo se-
cundário, sendo o primário o
fim da hegemonia presumida
dos EUA.

O balé entre as duas potên-
cias não é uma união clássica.
Os russos têm horror histórico a
acordos militares: os dois que fi-
zeram nos séculos 19 e 20 ao fim
viabilizaram as invasões france-
sa e nazista, respectivamente.
Além disso, como explica um di-
plomata moscovita com larga
experiência em Pequim, há uma
incompreensão cultural mútua.

Por outro lado, a forja da
pressão ocidental tem servido
como poderoso incentivo de
aproximação. Ela já tem diver-
sos aspectos bélicos: os russos
ajudaram os chineses a montar
um sistema de alerta contra ata-
ques nucleares e são os fornece-
dores primários de material mi-
litar para o aliado, além de pro-
moveram manobras conjuntas
frequentes.

GUERRA

Sargento da Marinha
mata vizinho negro 

SÃO GONÇALO

Um sargento da Marinha,
identificado como Aurélio Alves
Bezerra, foi preso em flagrante,
após atirar três vezes e matar
um vizinho. Durval Teófilo Fi-
lho, 38, chegava em casa do tra-
balho quando foi atingido na
barriga. O homem, que é negro,
foi morto pelo militar após o ati-
rador achar que se tratava de
um assaltante.

O caso aconteceu em um
condomínio no bairro do Colu-
bandê, em São Gonçalo, muni-
cípio da região metropolitana
do Rio. Durval, que trabalhava
em uma rede de supermerca-
dos, tentava abrir o portão.

Em um determinado mo-
mento, ele chegou perto do car-
ro do sargento, ao ver a cena, o
militar atirou. Em depoimento,
o militar alegou que a região re-
gistra constantes assaltos.

Testemunhas contaram que
Durval Teófilo chegou a avisar
que, assim como Aurélio Bezer-
ra, era morador do condomínio
e só tentava entrar em casa. O
militar então socorreu a vítima
para o Hospital Estadual Alberto
Torres, na mesma região, mas a
vítima não resistiu.

"Pessoa de bem, trabalhador,
estava chegando do trabalho...
Acabaram com a vida do meu
compadre, ele não merecia. Co-
mo pode alguém sair atirando
assim? Achando que é bandido.

Ele acabou com a vida de uma
família", disse Carlos Souza,
amigo de Durval, em entrevista
ao UOL.

O sargento foi preso em fla-
grante por policiais da Divisão
de Homicídios de Niterói, Ita-
boraí e São Gonçalo. O corpo
da vítima foi encaminhado ao
Instituto Médico Legal, de Tri-
bobó, e deve ser enterrado ain-
da nesta quinta.

Através das redes sociais,
amigos lamentaram a morte
de Durval. Alguns destacaram
o fato da vítima ser negra: "Jul-
gado por causa da cor! Não te-
nho dúvidas"; "A primeira coi-
sa que o atirador pensou foi a
cor"; "Pergunta que não quer
calar: Será que ele vai pagar
pelo que fez? Destruiu uma fa-
mília por causa da cor, porque
era preto".

"Foi arbitrada a fiança, mas
ele não pagou e será encami-
nhado para a Audiência de Cus-
tódia. Esse caso já está pratica-
mente encerrado da nossa par-
te. Agora quem irá decidir pela
manutenção da prisão é a Justi-
ça", disse ao UOL o delegado
Mario Lamblet.

A reportagem pediu um posi-
cionamento para a Marinha,
mas até o momento não teve re-
torno. Não foi informado pela
polícia se o sargento já tem defe-
sa constituída.

Nota
STF OBRIGA RJ A ADOTAR MEDIDAS PARA 
REDUZIR LETALIDADE POLICIAL EM OPERAÇÕES

O STF (Supremo Tribunal Federal) aprovou, por unanimidade, uma
determinação para que o Rio de Janeiro apresente, em até 90 dias,
um plano com o objetivo de reduzir a letalidade policial e de
controlar violações de direitos humanos pelas forças de segurança
do estado. O julgamento, que acontece no âmbito da chamada
ADPF (arguição de descumprimento de preceito fundamental) das
Favelas, foi iniciado na quarta-feira passada e encerrado ontem.
Esse plano deve ter medidas objetivas, cronogramas e previsão dos
recursos necessários para a sua implementação. Também foi
consenso no tribunal a determinação de que a investigação de
incidentes que tenham vítimas adolescentes seja tratada com
prioridade –antes, a medida valia apenas para crianças.

Americanos mantam líder do EI,
ex-informante dos EUA no Iraque

Morto durante uma operação
realizada pelos Estados Unidos
na madrugada desta quinta-fei-
ra, Abu Ibrahim al-Hashimi al-
Quraishi, líder do Estado Islâmi-
co (EI), havia assumido a lide-
rança do grupo fundamentalista
em outubro de 2019, pouco após
seu antecessor, Abu Bakr al-
Baghdadi, ser assassinado, tam-
bém na Síria.

Antes de comandar o EI, po-
rém, al-Quraishi atuou como in-
formante para o governo ameri-
cano, quando estava detido em
uma prisão no Iraque. Ele foi
descrito como um prisioneiro
modelo e cooperativo em relató-
rios sigilosos e forneceu instru-
ções minuciosas sobre o grupo,
algumas das quais levaram à
morte de terroristas, de acordo
com informações do jornal The
Washington Post.

Mais de 53 relatórios sobre o
assunto revelam que a coopera-
ção de al-Quraishi envolveu, por
exemplo, ajudar com retratos fa-
lados de líderes do EI iraquiano
e com a identificação de restau-

rantes e cafés que eles gostavam
de frequentar.

Ele chegou a compartilhar in-
formações de sua lista telefônica
pessoal, um caderno preto
apreendido quando foi captura-
do, com números de terroristas e
registros sobre a remuneração de
cada um. O último interrogatório
teria sido realizado em 2008, e al-
Quraishi teria deixado de coope-
rar após ter suas expectativas de
recompensa frustradas.

Foram precisos alguns meses
para que o histórico de sua atua-
ção no terrorismo fosse desco-
berto por serviços de inteligên-
cia e tornado público quando al-
Quraishi tornou-se líder do EI.

Isso porque o nome real dele,
Amir Mohammed Abdul Rah-
man al-Mawli al-Salbi,  pelo
qual serviços de inteligência o
conheciam, não foi divulgado
pelo grupo. Ele foi um dos
membros fundadores do EI e li-
derou a escravização da mino-
ria yazidi do Iraque.

Al-Quraishi era considerado
um dos ideólogos mais influen-

tes entre as fileiras do grupo, se-
gundo reportagem do jornal bri-
tânico The Guardian publicada
na época em que assumiu o co-
mando da facção terrorista. De
uma família turco-iraquiana e
nascido na cidade de Tal Afar, no
Iraque, ele era um dos poucos
não árabes no alto escalão do EI.

Conhecido por oficiais de in-
teligência como "Salbi" -de seu
nome real, não o de guerra-, ele
subiu na hierarquia com base
em sua formação como estudio-
so islâmico e contribuiu para a
base de sustentação do genocí-
dio promovido contra os yazidis.

O agora ex-líder se graduou
em lei islâmica pela Universida-
de de Mossul, a segunda maior
do Iraque, instituição que mer-
gulhou em um período de trevas
quando foi ocupada, durante
mais de dois anos, pelo EI. O lo-
cal foi mantido sob um regime
de perseguição, com o currículo
e os princípios éticos sendo re-
formulados para atender à ideo-
logia do grupo terrorista.

Em 2004, al-Quraishi foi deti-

do por tropas dos EUA na prisão
iraquiana de Camp Bucca, onde
conheceu se antecessor, Bagh-
dadi. Antes da morte de Bagh-
dadi, o Departamento de Estado
americano colocou uma recom-
pensa de US$ 5 milhões (R$ 26,5
milhões) pela cabeça de al-Qu-
raishi e de dois outros membros
da hierarquia do grupo. Ele já vi-
nha sendo apontado como pos-
sível substituto de Baghdadi.

O nome dado a ele pelo EI
quando assumiu -Abu Ibrahim
al-Hashimi al-Quraishi- tem
grande significado, segundo in-
formações publicadas pela rede
BBC à época da troca de coman-
do no grupo. O sobrenome al-
Quraishi está associado ao de fa-
mílias que se declaram descen-
dentes de Maomé, algo essen-
cial para que um homem possa
ser considerado "califa".

O grupo, na ocasião, descre-
veu o novo líder como um erudi-
to, conhecido combatente e
"emir da guerra", que teria luta-
do contra as forças americanas e
saberia como combatê-las.

EX-ALIADO

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

Manhã Tarde Noite
05:34 18:38
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