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cyan magenta  amarelo  preto

Bento XVI
pede perdão
por omissão
sobre abusos

IGREJA

O Papa emérito Bento 16 pe-
diu perdão às vítimas de abusos
sexuais por parte de sacerdotes
da Igreja Católica Romana, após
um relatório independente
apontar negligência dele ao se
defrontar com suspeitas envol-
vendo a arquidiocese que ele co-
mandava. "Posso apenas expres-
sar a todas as vítimas de abusos
sexuais a minha profunda vergo-
nha, a minha grande dor e o meu
sincero pedido de perdão", disse
em carta escrita no último do-
mingo e publicada ontem pela
imprensa oficial do Vaticano. En-
quanto cardeal Joseph Ratzinger,
Bento 16 foi arcebispo de Muni-
que e Freising, na Alemanha, en-
tre 1977 e 1982. Segundo o relató-
rio publicado no mês passado, o
papa emérito se omitiu em qua-
tro casos de abuso na divisão da
igreja. Segundo o advogado Mar-
tin Pusch, que apresentou o rela-
tório, dois dos quatro casos se re-
feriam a "abusos cometidos du-
rante" o mandato do papa eméri-
to e "sancionados pelo Estado" -
ou seja: a Justiça chegou a reco-
nhecer a prática de crimes contra
menores. PÁGINA 4

Um dia após passar mais de cinco horas à mesa com Vladimir Pu-
tin em Moscou, o presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu
em Kiev ontem que a única saída para negociar uma paz no leste da
Ucrânia é justamente aquela defendida há anos por seu colega rus-
so. "Os Acordos de Minsk são o único caminho que nos permitirá es-
tabelecer a paz, o único caminho para encontrar uma solução políti-
ca duradoura", afirmou Macron em entrevista coletiva com seu co-

lega Volodimir Zelenski, na capital ucraniana. Não se trata de uma
capitulação aos termos mais gerais que Putin estabeleceu para a cri-
se de segurança no Leste Europeu, rejeitados por EUA e pela Otan,
aliança militar ocidental da qual Paris faz parte. Mas é um sinal de
que a pressão militar exercida pelo russo nos últimos meses pode
começar a dar frutos. Zelenski, um presidente frágil por sua origem
antipolítica como comediante e sem muito apoio popular. PÁGINA 4

Macron defende proposta de Putin 
UCRÂNIA

O Bradesco registrou lucro líquido recor-
rente de R$ 26,215 bilhões em 2021, recorde
anual na história do banco fundado em 1943,
segundo balanço divulgado ontem. "O balan-
ço foi sólido e mostra nossa força comercial,
especialmente nos canais digitais, que são ca-
da vez mais preponderantes no balanço", afir-
mou o presidente executivo do Bradesco, Oc-
tavio de Lazari Jr. (foto), em nota. "A economia
se recuperou com o arrefecimento da pande-
mia e pudemos atuar com uma nova perspec-
tiva de negócios." Considerando apenas o
quarto trimestre do ano passado, o lucro foi de
R$ 6,613 bilhões, o que representa uma queda
de 2,8% na comparação com igual período do
ano anterior, e de 2,3% ante o terceiro trimes-
tre. A carteira de crédito encerrou dezembro
em R$ 812,7 bilhões, um crescimento de 18,3%
em 12 meses e de 5,1% no trimestre. "Cresci-
mento em praticamente todos os produtos
(PF e PJ), com destaque para as operações de
cartão de crédito, crédito pessoal e consigna-
do”, diz o banco. PÁGINA 2

BALANÇO

VAZAMENTO DE DADOS

Bradesco tem lucro recorde
de R$ 26,2 bilhões em 2021

DIVULGAÇÃO

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Su-
premo Tribunal Federal) (foto), autorizou que a
Polícia Federal use provas sobre o vazamento de
dados sigilosos pelo presidente Jair Bolsonaro
(PL) na investigação que apura a atuação de uma
milícia digital voltada a ataques contra as institui-

ções. De acordo com a decisão do magistrado, to-
mada dia 4, o material poderá ser aproveitado
também em um terceiro inquérito, sobre a fala do
chefe do Executivo que relacionou vacinação
contra a Covid-19 e o risco de se contrair o vírus
da Aids. PÁGINA 3

Cade deve
aprovar
compra das
redes da Oi 

TELEFONIA

O Cade (Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica)
deve aprovar a compra das re-
des móveis da Oi pelas opera-
doras de telefonia TIM, Telefô-
nica (Vivo) e Claro, de acordo
com fontes ouvidas pela repor-
tagem. Para dar aval à opera-
ção, o órgão deve exigir medi-
das para mitigar problemas
concorrenciais, os chamados
remédios. As empresas afirma-
ram ao órgão que as medidas
vão permitir que novas empre-
sas entrem no setor e expan-
dam suas operações. A argu-
mentação feita ontem fez parte
de um esforço para convencer
o órgão a aceitar o negócio de
R$ 16,5 bilhões, enquanto con-
correntes e o MPF (Ministério
Público Federal) manifestam
preocupações sobre a concen-
tração de mercado após a ope-
ração. O caso está na pauta de
julgamentos do tribunal admi-
nistrativo do Cade hoje. Se-
gundo fontes, a análise do ór-
gão antitruste deve ser con-
cluída no mesmo dia. PÁGINA 2

Rio vacina
menos da
metade das
crianças 

COVID-19

A cidade do Rio de Janeiro
vacinou, contra a covid-19,
menos da metade das crian-
ças de 5 a 11 anos esperadas
nos postos.  De acordo com
dados disponíveis no Painel
Rio Covid-19, da prefeitura da
cidade, 44,6% das 560,2 mil
crianças nessa faixa etária fo-
ram vacinadas.   Atualizados
ontem, os  dados mostram
que 249.801 crianças foram
vacinadas na cidade e  que
310.426 ainda não receberam
o imunizante. O cronograma
por faixa etária, previsto pela
prefeitura, terminou ontem,
com a vacinação de meninos
de 5 anos. A partir de hoje co-
meça a repescagem para to-
das as crianças com 5 anos ou
mais. PÁGINA 4

Moraes compartilha provas 
de inquérito contra Bolsonaro

AGÊNCIA SENADO

Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(2/2) 10,75%
Poupança 3
(9/2) 0,50%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 1,82% (jan.)
IPCA 5 0,54% (jan.)
CDI
0,19 até o dia 7/fev
OURO
BM&F/grama R$ 300,06
EURO Comercial 
Compra: 6,0031 Venda: 6,0037

EURO turismo 
Compra: 6,0840 Venda: 6,2640
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,2907 Venda: 5,2913
DÓLAR comercial
Compra: 5,2595 Venda: 5,2601
DÓLAR turismo
Compra: 5,2898 Venda: 5,4698

BANCO INTER UNT N2 25.54 +8.13 +1.92

BANCO PAN PN N1 10.00 +7.87 +0.73

GRUPO NATURAON NM 21.84 +5.35 +1.11

MARFRIG ON NM 21.91 +4.98 +1.04

RUMO S.A. ON NM 15.57 +4.71 +0.70

HAPVIDA ON NM 11.38 −3.97−0.47BR

MALLS PARON NM 9.27 −3.64 −0.35

PETZ ON NM 17.20 −3.37 −0.60

INTERMEDICA ON NM 65.57 −3.15 −2.13

YDUQS PART ON NM 21.89 −2.88 −0.65

VALE ON NM 91.39 +1.40% +1.2

PETROBRAS PN N2 31.83 −1.00 −0.32

BRADESCO PN EJ N1 22.72 −0.57 −0.13

ITAUUNIBANCOPN EJ N1 25.60 +1.11 +0.28

B3 ON NM 13.55 −1.09 −0.15

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.462,78 +1,06

NASDAQ Composite 14.194,454 +1,28

Euro STOXX 50 4.127,09 +0,04

CAC 40 7.028,41 +0,27

FTSE 100 7.567,07 -0,08

DAX 15.242,38 +0,24

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,21% / 112.234,46 / 238,06 / Volume: 24.808.758.946 / Quantidade: 3.417.273
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Economia

Bovespa fecha com
leve alta com mercado
atento ao quadro fiscal
LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

Após oscilar durante boa
parte do dia perto da estabili-
dade, a Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa), fechou a
sessão de ontem em leve alta,
acompanhando o movimento
das ações nos Estados Unidos.

O Ibovespa (Índice Boves-
pa), avançou 0,21%, aos
112.234 pontos, com os inves-
tidores atentos à PEC dos
Combustíveis no Senado e o
risco de deterioração do qua-
dro fiscal.

Nos Estados Unidos, o dia
foi de valorização destacada
para as principais ações nas
Bolsas, em especial de tecno-
logia. O S&P 500 terminou o
pregão em alta de 0,84%, en-
quanto o Nasdaq avançou
1,28%, e o Dow Jones teve ga-
nhos de 1,06%.

Já o dólar, que na véspera
havia fechado em queda de
1,3%, no menor nível em qua-
se cinco meses, voltou a ga-
nhar força frente ao real, com
uma leve alta de 0,15% ontem
a R$ 5,26 para venda.

No mercado de juros futu-

ros, as taxas operaram em for-
te alta na esteira da ata do Co-
pom (Comitê de Política Mo-
netária) do BC (Banco Cen-
tral), vista como mais dura pe-
lo mercado, bem como devido
ao aumento na percepção do
risco fiscal.

Após a divulgação da ata de
tom considerado mais duro
pelos investidores, o BofA
(Bank of America) revisou de
11,25% para 12,25% sua proje-
ção para a taxa Selic no final
do ciclo, em maio deste ano.

No mercado de juros futu-
ros, os contratos para janeiro
de 2024 avançaram de 11,37%
na véspera para 11,57%, en-
quanto os papéis com venci-
mento em 2027 passaram de
11,11% para 11,25%.

As ações preferenciais da
Petrobras, por exemplo, re-
cuaram 1%, e as ordinárias ti-
veram desvalorização de
1,44%, na esteira da queda de
1,8% do preço do barril do tipo
Brent, referência mundial.
Apesar do ajuste recente, a
commodity segue nos níveis
mais altos de preços desde
meados de 2014.

Quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022

BALANÇO

Bradesco tem lucro recorde
de R$ 26,2 bilhões em 2021
LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

O
Bradesco registrou
lucro líquido recor-
rente de R$ 26,215 bi-

lhões em 2021, recorde anual na
história do banco fundado em
1943, segundo balanço divulga-
do ontem.

"O balanço foi sólido e mostra
nossa força comercial, especial-
mente nos canais digitais, que
são cada vez mais preponderan-
tes no balanço", afirmou o presi-
dente executivo do Bradesco,
Octavio de Lazari Jr., em nota.

"A economia se recuperou
com o arrefecimento da pande-
mia e pudemos atuar com uma
nova perspectiva de negócios."

Considerando apenas o quar-
to trimestre do ano passado, o
lucro foi de R$ 6,613 bilhões, o
que representa uma queda de
2,8% na comparação com igual
período do ano anterior, e de
2,3% ante o terceiro trimestre.

"No trimestre, houve manu-
tenção do lucro em patamares
elevados, com bom desempe-
nho de todas as receitas, princi-
palmente operações de seguros,
absorvendo o aumento das des-
pesas operacionais e custos
com PDD (provisão para deve-
dores duvidosos), em função do
significativo crescimento da
carteira de crédito e alteração
do mix do portfólio, com desta-
que para as operações com pes-
soas físicas e micro, pequenas e
médias empresas, segmentos
que demandam por maiores
provisões", diz o banco no ba-
lanço de resultados.

A carteira de crédito encer-
rou dezembro em R$ 812,7 bi-
lhões, um crescimento de 18,3%
em 12 meses e de 5,1% no tri-
mestre.

"Crescimento em pratica-
mente todos os produtos (PF e
PJ), com destaque para as ope-
rações de cartão de crédito, cré-

dito pessoal e consignado, fi-
nanciamento imobiliário, crédi-
to rural, conta garantida e CDC,
que cresceram dois dígitos", diz
o banco.

Para 2022, o Bradesco divul-
gou uma projeção de cresci-
mento da carteira de crédito en-
tre 10% e 14%.

As operações de seguros, pre-
vidência e capitalização do Bra-
desco resultaram em lucro de R$
3,527 bilhões no quarto trimestre,
alta de 54,6% na comparação
anual, e de 9,8% ante o trimestre
imediatamente anterior. Em
2021, a operação gerou lucro de
R$ 11,451 bilhões, queda de 5,5%.

Já a taxa de inadimplência
acima de 90 dias passou de 2,2%
em dezembro de 2020, e de 2,6%
em setembro de 2021, para 2,8%
no final do ano passado.

As provisões para devedores
duvidosos (PDD) atingiram R$
4,283 bilhões,  o que corres-
ponde a um aumento de 27,5%

na comparação trimestral, mas
queda de 6,2%,  em bases
anuais.

O retorno sobre o patrimô-
nio líquido (ROAE), indicador
que mede a rentabilidade da
operação do banco, recuou pa-
ra 17,5% em dezembro de
2021, ante 18,6% no final do
terceiro trimestre, e 20% em
igual período do ano anterior.
No acumulado de 12 meses, o
ROAE do Bradesco foi  de
18,1%, ante 14,8%, em igual pe-
ríodo de 2020.

Em relação ao cenário econô-
mico, Lazari disse que 2021 foi
caracterizado por mudanças
bruscas ao longo do ano.

"Em janeiro, a previsão de in-
flação era de 3,3%, com uma Se-
lic de 3%. A realidade foi uma in-
flação de dois dígitos e uma Selic
de 9,25%", afirmou. "Depois sur-
giu a nova cepa do coronavírus,
bastante contagiosa, mas a vaci-
nação nos protegeu."

MERCADOS

Cade deve aprovar com
condições compra das redes
da Oi por TIM, Vivo e Claro
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

O Cade (Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica)
deve aprovar a compra das re-
des móveis da Oi pelas opera-
doras de telefonia TIM, Telefô-
nica (Vivo) e Claro, de acordo
com fontes ouvidas pela repor-
tagem. Para dar aval à opera-
ção, o órgão deve exigir medi-
das para mitigar problemas
concorrenciais, os chamados
remédios. As empresas afirma-
ram ao órgão que as medidas
vão permitir que novas empre-
sas entrem no setor e expandam
suas operações.

A argumentação feita ontem
fez parte de um esforço para
convencer o órgão a aceitar o
negócio de R$ 16,5 bilhões, en-

quanto concorrentes e o MPF
(Ministério Público Federal)
manifestam preocupações so-
bre a concentração de mercado
após a operação.

O caso está na pauta de jul-
gamentos do tribunal adminis-
trativo do Cade hoje. Segundo
fontes, a análise do órgão anti-
truste deve ser concluída no
mesmo dia.

Até a véspera do julgamento,
as diferentes interessadas no te-
ma enfrentavam uma batalha
argumentativa no Cade sobre os
efeitos da operação. Enquanto
as compradoras insistem que a
medida não vai prejudicar o
mercado, concorrentes afir-
mam que uma maior concen-
tração é indiscutível.

A operadora mineira Algar

Telecom pede que o negócio se-
ja reprovado ou aprovado com
medidas para mitigar os proble-
mas (os chamados remédios),
pois vê o mercado já concentra-
do e com grande possibilidade
de combinação. "Todas essas
características serão agravadas
pela operação e poderão gerar
prejuízos irreversíveis aos con-
sumidores", afirmou a empresa.

Já a paranaense Sercomtel
Telecom pediu a reprovação, ou
a aprovação com remédios es-
truturais que pelo menos garan-
tam a existência de um quarto
concorrente de porte no merca-
do. Entre as medidas sugeridas
pela empresa, está a venda dos
ativos da Oi regionalmente para
concorrentes locais ou novos
entrantes.

TELEFONIA

Supermercado
consome 1/3
dos gastos de
baixa renda

Mais de um terço (36%) do
consumo das classes C e D se
concentra em gastos com
mercado. A segunda maior ca-
tegoria da lista, restaurantes,
responde por 11% do consu-
mo. Com isso, quase metade
dos gastos da base da pirâmi-
de está vinculada à alimenta-
ção e, em menor escala, a itens
de higiene pessoal e limpeza.

Os dados, levantados pela
fintech Superdigital, do San-
tander, foram obtidos com
exclusividade pela reporta-
gem. A pesquisa foi feita a
partir do banco de dados da
Superdigital, que abrange
700 mil usuários ativos em
todo o país que fazem com-
pras todos os meses com car-
tão de crédito ou débito. Es-
sas pessoas estão emprega-
das em regime CLT ou são
trabalhadores temporários.

TRABALHADOR

BC alerta para efeito inflacionário
de PECs em 'ata de recados'
EDUARDO CUCOLO E NATHALIA
GARCIA/FOLHAPRESS

As propostas para reduzir a
tributação de combustíveis no
ano eleitoral podem ter efeito
negativo sobre a taxa de câmbio,
levando a uma inflação mais al-
ta e, consequentemente, à ne-
cessidade de uma taxa básica de
juros ainda mais elevada.

A avaliação, que já era prati-
camente consenso no mercado
e no Ministério da Economia, foi
explicitada ontem pelo Banco
Central.

Na ata do Copom (Comitê de
Política Monetária), documento
em que explica a decisão da se-
mana passada de elevar os juros
para 10,75% ao ano, a instituição

não cita as propostas que estão
em discussão no governo e no
Congresso, mas afirma que
"mesmo políticas fiscais que te-
nham efeitos baixistas sobre a
inflação no curto prazo podem
causar deterioração nos prêmios
de risco" e levar ao "aumento das
expectativas de inflação e, con-
sequentemente, um efeito altista
na inflação prospectiva".

Em um momento em que mui-
tos analistas temem que o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) tome
novas medidas para aumentar os
gastos para tentar a reeleição, o
BC afirma que políticas fiscais que
impliquem impulso adicional da
demanda podem impactar nega-
tivamente preços de ativos im-
portantes –leia-se, o dólar.

No Congresso, há pelo menos
duas propostas para mudar a
Constituição e permitir o corte
de tributos sobre combustíveis.
A medida tem alto impacto fis-
cal e seu efeito sobre os preços
ao consumidor é incerto.

A "ata dos recados", como foi
classificada por alguns analistas,
também trouxe uma mensagem
mais dura sobre os próximos pas-
sos do Copom. A instituição indi-
cou que vê a necessidade de subir
os juros além dos 12% projetados
pelo mercado a partir de maio e
que a taxa pode demorar mais a
cair –talvez somente em 2023.

O BC também sinalizou que
ainda haverá pelo menos mais
duas altas de juros, mesmo que
em magnitude inferior ao 1,5

ponto percentual da semana
passada.

O BC também reforçou a
preocupação com as expectati-
vas para o IPCA (índice de pre-
ços ao consumidor). Nas últi-
mas semanas, as projeções de
inflação para 2022 e 2023 têm
subido. Para este ano, já é pre-
visto um novo estouro da meta.
Para o próximo, a projeção está
ligeiramente acima do objetivo
central de 3,5%.

Para alguns economistas, os
dados de atividade e mercado de
trabalho mais fracos podem mu-
dar o plano de voo do Copom,
desde que questões eleitorais e
medidas populistas não rever-
tam a tendência de valorização
do real das últimas semanas.

SELIC

Senacon lança guia
com orientações sobre
alta abusiva de preços

SECRETARIA

ALEX RODRIGUES/ABRASIL 

A dificuldade que agentes
dos diferentes órgãos de defe-
sa do consumidor enfrentam
para identificar e caracterizar
eventuais aumentos abusivos
de preços em um sistema de li-
vre concorrência, no qual o va-
lor de bens e serviços é deter-
minado pela oferta e deman-
da, motivou a Secretaria Na-
cional do Consumidor (Sena-
con) a criar uma cartilha para
nortear a atuação dos agentes
públicos, especialmente os li-
gados aos Procons.  

Disponível no site da Sena-
con, o Guia Prático de Análise
de Aumentos de Preços de
Produtos e Serviços funciona
como uma espécie de roteiro
para sanar dúvidas quanto aos
mais frequentes indícios de
comportamento abusivo por
parte dos agentes econômicos.

A publicação também des-
taca a importância da análise
de indicadores de conjuntura
no momento em que o agente
público tem que decidir se o
aumento do preço cobrado
por um produto ou serviço é
ou não abusivo.

Segundo o coordenador-
geral de estudos e monitora-
mento de mercados da Sena-
con, Frederico Moesch, só
uma avaliação do comporta-
mento de toda a cadeia produ-
tiva pode confirmar se uma re-
pentina alta dos preços se jus-
tifica ou não.

“Para o Código de Defesa do
Consumidor, aumento abusi-
vo é a elevação sem justa causa
dos preços de produtos e servi-
ços. O que é uma definição ju-
rídica em aberto, que deixa es-
paço para interpretação”, dis-
se Moesch, durante a apresen-
tação do guia.

“É preciso avaliar, por meio
de análises econômicas, se

houve choques de demanda
ou de ofertas. (Por exemplo), a
Senacon já fez algumas análi-
ses de preços de produtos da
cesta básica e observou que,
em alguns casos, houve sim
um choque de oferta ou de de-
manda (que justificou a alta
dos preços de alguns produtos
bem acima da inflação do pe-
ríodo)”, acrescentou Moesch,
destacando o aumento de de-
núncias ao longo dos dois anos
de pandemia.

De acordo com a secretária
nacional do Consumidor, Ju-
liana Domingues, o objetivo
da secretaria é oferecer um ro-
teiro de atuação que auxilie as
atividades diárias dos técni-
cos e proporcione mais segu-
rança jurídica às decisões dos
órgãos que integram o Siste-
ma Nacional de Defesa do
Consumidor.

“Precisávamos ter um nor-
te. Fizemos isto (o guia) ao lon-
go de dois anos, com base nas
experiências, com ampla dis-
cussão e com o subsídio dos
órgãos de defesa do consumi-
dor e a participação do Minis-
tério da Economia e do Cade
(Conselho Administrativo de
Defesa Econômica)”, declarou
a secretária, destacando que a
falta de parâmetros claros po-
de, eventualmente, desestimu-
lar a concorrência e a inovação
e gerar a judicialização de de-
cisões administrativas. "E o
consumidor só tem a ganhar,
uma vez que suas denúncias
serão devidamente investiga-
das e punidas." 

Diretor Administrativo da
Confederação Nacional do Co-
mércio (CNC) e presidente da
Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do
Estado do Rio de Janeiro (Fe-
comércio-RJ), Antônio Florên-
cio Queiroz Júnior elogiou a
iniciativa da Senacon.
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País/São Paulo

Deputada protocola PL
para Petar ser declarado
patrimônio histórico

ALESP

MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

A deputada estadual Moni-
ca Seixas (PSOL-SP) protoco-
lou um projeto de lei (PL) na
Alesp (Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo) para
que o Parque Estadual Turísti-
co do Alto Ribeira (Petar), lo-
calizado no Vale do Ribeira,
no interior de São Paulo, seja
declarado patrimônio históri-
co, cultural e ambiental.

Comunidades quilombo-
las, indígenas e de pequenos
agricultores vivem na área do
parque, criado em 1958 entre
as cidades de Iporanga e Apiaí
(a cerca de 315 km da capital).

O PL é uma tentativa de
barrar o projeto do governo
João Doria (PSDB) de entregar
à iniciativa privada por um pe-
ríodo de 30 anos a concessão
do Petar, maior área de Mata
Atlântica preservada do país e
patrimônio mundial da Unes-
co (Organização das Nações
Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura).

O edital do projeto foi colo-
cado em consulta pública em
outubro de 2021 pela Secreta-
ria de Infraestrutura e Meio
Ambiente.

"O projeto de concessão
das atividades de ecoturismo
do Petar à iniciativa privada
pelo governo João Doria en-
frenta a oposição de morado-
res de comunidades tradicio-
nais, pesquisadores, monito-
res ambientais, prestadores de
serviço, donos de pousadas e
agências de turismo. Faltou
uma verdadeira oitiva da po-
pulação do entorno, que insis-
tentemente diz não à conces-
são", diz Monica Seixas.

A deputada prossegue: "Co-
mo Doria insiste em conceder
à iniciativa privada por 30 anos
essa área de enorme riqueza do
estado de SP, estamos propon-
do que o Petar seja declarado
de fato como um patrimônio
histórico, cultural e ambiental.
Dizemos não à concessão do
Petar em defesa da vida, do
meio ambiente e da cultura".

VAZAMENTO DE DADOS

Moraes compartilha provas
de inquérito contra Bolsonaro
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

O
ministro Alexandre
de Moraes, do STF
(Supremo Tribunal

Federal), autorizou que a Polícia
Federal use provas sobre o vaza-
mento de dados sigilosos pelo
presidente Jair Bolsonaro (PL) na
investigação que apura a atuação
de uma milícia digital voltada a
ataques contra as instituições.

De acordo com a decisão do
magistrado, tomada dia 4, o ma-
terial poderá ser aproveitado
também em um terceiro inquéri-
to, sobre a fala do chefe do Exe-
cutivo que relacionou vacinação
contra a Covid-19 e o risco de se
contrair o vírus da Aids.

O compartilhamento de pro-
vas foi pedido pela delegada De-
nisse Ribeiro, policial encarrega-
da de uma série de investigações
que têm como alvos Bolsonaro e
seus aliados.

Moraes concordou com a pro-
posta por identificar pontos em
comum entre as diferentes fren-
tes de trabalho, seja pelos suspei-
tos ou pela forma de agir.

"Verifico a pertinência do re-
querimento da autoridade poli-
cial, notadamente em razão da
identidade de agentes investiga-
dos nestes autos e da semelhança

do modus operandi das condutas
aqui analisadas com as apuradas
nos Inquéritos 4.874/DF (milícia
digital) e 4.888/DF (fake News),
ambos de minha relatoria", es-
creveu o ministro.

A Folha de S.Paulo procurou a
Presidência da República, mas
não houve qualquer manifesta-
ção até a conclusão desta repor-
tagem.

No inquérito em que foram
colhidas as informações a se-
rem compartilhadas, a PF disse
ter visto crime de Bolsonaro em
sua atuação no vazamento de
dados sigilosos de uma investi-
gação sobre suposto ataque ao
sistema do TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral).

Atribuiu também responsabi-
lidade no caso ao deputado Fili-
pe Barros (PSL-PR) e ao ajudante
de ordens presidencial, Mauro
Cid. Tenente-coronel do Exérci-
to, Cid foi indiciado.

Denisse Ribeiro disse que a
publicização do inquérito sobre
a invasão cibernética ao TSE se
deu com "o nítido desvio de fina-
lidade e com o propósito de utili-
zá-lo como lastro para difusão de
informações sabidamente falsas,
com repercussões danosas para
a administração pública".

O material foi usado pelo pre-

sidente durante uma transmis-
são online com o propósito de
respaldar a tese, desmentida pe-
lo TSE, de que as urnas eletrôni-
cas são vulneráveis a invasões.

Para a investigadora, o vaza-
mento e o uso do conteúdo para
disseminar desinformação é
mais um episódio que envolve a
milícia digital alvo de inquérito
próprio, também relatado por
Moraes e que tem como suspei-
tos aliados do presidente.

Essa apuração nasceu, por
determinação do ministro, do
chamado inquérito dos atos an-
tidemocráticos em virtude "de
fortes indícios e significativas
provas apontando a existência
de uma verdadeira organização
criminosa, de forte atuação digi-
tal e com núcleos de produção,
publicação, financiamento e po-
lítico" com o objetivo "de atentar
contra a Democracia e o Estado
de Direito".

A outra linha de trabalho que
passa a contar com o reforço de
provas é o inquérito aberto a pe-
dido do presidente da CPI da Co-
vid, senador Omar Aziz (PSD-
AM) para que Bolsonaro fosse in-
vestigado por notícias falsas ao
relacionar vacina contra a Covid-
19 e o vírus HIV.

Aziz afirmou que a propaga-

ção de notícias fraudulentas
acerca da imunização, como a
que fez Bolsonaro, utiliza-se dos
mesmos esquemas de divulga-
ção em massa nas redes sociais
que estão sob análise no âmbito
de outras investigações em tra-
mitação no Supremo.

O presidente é alvo de seis in-
quéritos, incluindo o da suposta
interferência no comando da PF.
Alguns desses casos, no limite,
podem levar ao afastamento do
presidente.

A polícia concluiu uma das in-
vestigações e o isentou de res-
ponsabilidade na suspeita de
prevaricação no caso da compra
da vacina indiana Covaxin, o que
ainda não encerra o caso.

A ministra Rosa Weber, rela-
tora do inquérito no Supremo,
mandou o caso para que a PGR
(Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca) se manifeste sobre a conclu-
são dos investigadores.

A hipótese mais provável é
que a PGR defenda o arquiva-
mento. Outras possibilidades
seriam a realização de novas di-
ligências ou mesmo a apresen-
tação de denúncia ao STF. Para
a corte processar criminalmente
o presidente, no entanto, a Câ-
mara dos Deputados tem que
autorizar.

Fóssil de pterossauro brasileiro 
é devolvido por museu da Bélgica
ANA BOTTALLO/FOLHAPRESS

Um fóssil de pterossauro brasi-
leiro que havia saído do Brasil ile-
galmente acaba de ser repatriado
e está disponível para a comuni-
dade paleontológica brasileira.

O material estava no Instituto
Real de Ciências Naturais da Bél-
gica, principal instituição de pes-
quisa científica no país, e foi en-
tregue na manhã de ontem ao
Museu de Ciências da Terra, no
Rio de Janeiro, em um evento que
contou com a participação do Mi-
nistério das Relações Exteriores e
do CPRM (Serviço Geológico do
Brasil), além de pesquisadores do
museu, que é ligado ao Ministério
de Minas e Energia.

Antes de ir para o museu da
Bélgica, contudo, ele estava em
uma coleção privada, que procu-
rou o instituto para disponibilizar
o material cientificamente. A esti-
mativa é que o material tenha saí-

do do país há pelo menos 25 anos.
Segundo o CPRM, a repatria-

ção do fóssil foi possível após ne-
gociações coordenadas pelo ór-
gão com as autoridades belgas,
mas não será um caso isolado. De
acordo com o diretor de infraes-
trutura geocientífica do órgão,
Paulo Romano, "após esforço ju-
rídico-institucional e diplomáti-
co" o fóssil retorna ao seu lugar de
origem. Ele diz esperar que, as-
sim como ele, "outros também
retornem".

Já o Museu de Ciências da Ter-
ra, ligado ao CPRM, foi importan-
te para a decisão do local onde o
fóssil seria depositado após a de-
volução, por ser uma das princi-
pais coleções de fósseis do Serviço
Geológico brasileiro.

O evento contou ainda com a
participação do paleontólogo Ra-
fael da Costa e Silva, curador da
coleção de Paleontologia do Mu-
seu de Ciências da Terra, o diretor

do museu, Diógenes de Almeida
Campos, o presidente da Socieda-
de Brasileira de Paleontologia,
Hermínio Ismael de Araújo Jú-
nior, e a coordenadora-geral do
museu, Célia Maria Corsino.

O espécime é formado por
um crânio com focinho e uma
crista preservados com pigmen-
tação (vestígios de cor), e é origi-
nário da região do Araripe, o
principal sítio fossilífero brasilei-
ro, entre os estados do Ceará,
Pernambuco e Piauí.

A espécie do fóssil não foi reve-
lada ainda pois o artigo descre-
vendo o achado está embargado
em um periódico científico de re-
nome, mas especialistas que tive-
ram acesso ao material ouvidos
pela reportagem dizem se tratar
de um pterossauro tapejarídeo,
do gênero Tupandactylus.

As espécies do gênero vive-
ram no período conhecido como
Cretáceo, há cerca de 112 mi-

lhões de anos, na Formação Cra-
to. Com aproximadamente um
metro de altura e podendo che-
gar até três metros de envergadu-
ra de asa, esses animais têm co-
mo principal característica a pre-
sença de uma crista cefálica (na
cabeça) formada por osso trabe-
cular (poroso) na base e uma es-
pécie de membrana de tecido
mole na parte de cima.

Assim como outros fósseis da
região, o exemplar saiu do Brasil
provavelmente de maneira irre-
gular, visto que a legislação brasi-
leira estabelece os fósseis como
patrimônio da União, proibindo,
assim, sua retirada sem autoriza-
ção dos órgãos legais, bem como
a sua comercialização.

Os fósseis do Araripe são espe-
cialmente visados para esse mer-
cado devido ao seu alto grau de
preservação e conservação, mui-
tas vezes com tecidos moles pre-
servados totalmente.

CIÊNCIA

Rompimento de
tubulação abre cratera
na Zona Leste de SP

MOOCA

Uma cratera "engoliu" ontem
parte do asfalto entre as ruas
Visconde de Cairu e Canuto Sa-
raiva, na Mooca, na zona leste
de São Paulo. O trânsito preci-
sou ser interrompido pela CET
(Companhia de Engenharia de
Tráfego). O buraco, cerca de três
metros de comprimento, foi
provocado pelo rompimento de
uma tubulação subterrânea.

Em nota, a Sabesp (Compa-
nhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo) disse que
uma equipe constatou que a ga-
leria que recebe água das chu-
vas, localizada abaixo da rede da
companhia, também está rom-
pida e aguarda que a prefeitura
faça o reparo do equipamento.

"Somente depois disso será
possível executar o conserto da
tubulação", disse a empresa de
saneamento do governo João
Doria (PSDB).

Segundo a Sabesp, o pro-
blema não afeta o abasteci-
mento de água no bairro. A
empresa não deu prazo para o
asfalto ser refeito. No último
dia primeiro, o rompimento de
uma rede de esgoto, por causa

de uma obra da linha 6-laranja
do metrô, abriu uma cratera na
pista local da via.

O trânsito na altura das pon-
tes da Freguesia do Ó e do Pi-
queri (zona oeste de São Paulo)
só deve ser liberado a partir de
abril. A pista central foi aberta
dois dias depois.

Em um primeiro momento, o
buraco tomou conta apenas da
primeira faixa da pista local da
marginal Tietê. Durante o dia a
cratera aumentou de tamanho,
e por volta das 18h já atingia três
faixas da pista local.

O rompimento da tubulação
de esgoto aconteceu quando o
tatuzão, equipamento respon-
sável pela escavação dos túneis
do metrô, passava cerca de três
metros abaixo. 

O esgoto inundou o poço de
ventilação da obra e fez ceder o
asfalto. A causa do rompimento
está sendo investigada.

Em outro acidente com que-
da de asfalto, no dia 9 de janeiro,
a pista local no km 214 da rodo-
via Presidente Dutra, em Guaru-
lhos, na Grande São Paulo, teve
de ser interrompida ao trânsito.

Prefeitura exonera
funerário que viajou
para ver o Palmeiras 

SERVIÇO FUNERÁRIO

A Prefeitura de São Paulo
exonerou o superintendente do
Serviço Funerário do Município,
Pedro Henrique Barbieri, na se-
gunda-feira passada.

O motivo, segundo apurou a
reportagem, foi que ele viajou
para Dubai para acompanhar a
participação do Palmeiras no
Mundial de Clubes sem autori-
zação de seu superior, o secretá-
rio das Subprefeituras, Alexan-
dre Modonezi, nem do gabinete
do prefeito.

Barbieri solicitou férias para
viajar para Dubai, mas o pedi-
do travou burocraticamente e
não saiu a tempo. Ele viajou
mesmo assim.

Ligado ao PSDB, Barbieri era
próximo do ex-prefeito Bruno
Covas (PSDB), que morreu em
maio do ano passado.

Desde março de 2021, co-
mandava o serviço funerário,
cujo processo de concessão está

hoje entre as prioridades do pre-
feito Ricardo Nunes (MDB).

Além disso, a prefeitura pla-
neja a inauguração de novos
crematórios e tem esbarrado em
dificuldades burocráticas, cuja
resolução dependeria da parti-
cipação de Barbieri. Os proces-
sos devem ser resolvidos ainda
nesta semana.

Considerado um bom pro-
fissional, ele foi exonerado por-
que a infração foi considerada
muito grave.

Barbieri faz parte do grupo de
amigos de Covas e de seu braço
direito, Gustavo Pires, que hoje
é chefe de gabinete da SPTuris.

Como revelou o jornal Folha
de S.Paulo, Pires colocou um
grupo de amigos de faculdade
na prefeitura, com a anuência
de Covas. Na mesma época, sua
mãe também ganhou cargo na
SPTrans, mas foi exonerada
após reportagem.

Ministro propõe MP para anistiar
donos de armas irregulares
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

O ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Anderson Torres,
diz que levará ao presidente Jair
Bolsonaro (PL) proposta de ela-
boração de uma medida provi-
sória para anistiar quem tem ar-
mas de fogo irregulares.

"É uma questão fundamental

regularizar essas armas, para
que possamos saber onde estão
e a quem pertencem. Hoje não
temos conhecimento nenhum
sobre grande parte delas", afir-
ma. A ideia é permitir que pro-
prietários registrem as armas
sem multa ou punição, uma an-
tiga reivindicação da bancada
da bala.

Em janeiro de 2019, no iní-
cio do governo de Bolsonaro,
foi cogitada a edição de um de-
creto presidencial  dando a
anistia, mas a medida acabou
sendo descartada pela área ju-
rídica da Presidência, que disse
ser necessária uma MP. O tema
acabou esquecido e retorna
agora.

Torres diz que não sabe
quantas armas irregulares há
atualmente no Brasil. De julho
de 2004 a outubro de 2005, hou-
ve uma anistia, que previa a en-
trega de armas irregulares, sem
punição. A medida, prevista no
Estatuto do Desarmamento, re-
sultou em 467 mil armas descar-
tadas pelos seus donos.

APOIO A VIOLÊNCIA
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Nota
PERNAMBUCO PROÍBE TODAS AS FESTAS 
PRIVADAS DURANTE O CARNAVAL

O governo de Pernambuco proibiu a realização de qualquer
festa pública ou privada de carnaval durante o período de 25 de
fevereiro a 1° de março.A determinação foi anunciada à
imprensa ontem pelo secretário de Saúde de Pernambuco, André
Longo. O comitê científico do Consórcio Nordeste tinha
recomendado o cancelamento do feriado.O endurecimento das
medidas foi divulgado um dia depois de o governo anunciar a
diminuição na capacidade dos eventos privados e o
cancelamento do ponto facultativo do carnaval no estado. Em
Pernambuco, ainda que o período seja normalmente considerado

ponto facultativo, na prática, é tratado com status de feriado.
Nos próximos dias, o Governo do Estado vai se reunir com os
prefeitos dos principais polos festivos de Carnaval para alinhar
protocolos preventivos para conter aglomerações e reforçar a
fiscalização em espaços públicos e privados. No entanto, a
realização de festas segue liberada em Pernambuco até o dia
24 de fevereiro, véspera do início do período carnavalesco. Até
essa data, a capacidade de eventos é de até 500 pessoas em
espaços abertos –antes era de 3.000–, e 300 pessoas em
locais fechados –até esta terça, o limite era de 1.000. De
acordo com o governo, permanece obrigatória a comprovação
de vacinação e a apresentação de teste negativo nos eventos
com mais de 300 pessoas.
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Rio vacina menos da
metade das crianças
esperadas nos postos

COVID-19

A cidade do Rio de Janeiro
vacinou, contra a covid-19,
menos da metade das crianças
de 5 a 11 anos esperadas nos
postos.

De acordo com dados dis-
poníveis no Painel Rio Covid-
19, da prefeitura da cidade,
44,6% das 560,2 mil crianças
nessa faixa etária foram vaci-
nadas.  

Atualizados ontem, os da-
dos mostram que 249.801
crianças foram vacinadas na
cidade e que 310.426 ainda
não receberam o imunizante.
O cronograma por faixa etária,
previsto pela prefeitura, termi-
nou ontem, com a vacinação
de meninos de 5 anos. A partir
de hoje começa a repescagem
para todas as crianças com 5

anos ou mais.
Em nota, a Secretaria Mu-

nicipal de Saúde (SMS) diz
que tem reforçado constante-
mente a importância de os
pais levarem os filhos para se-
rem imunizados contra Covid-
19. De acordo com a SMS, a
partir de hoje, toda a popula-
ção com 5 anos ou mais pode-
rá se vacinar. A repescagem
será permanente.

Para incentivar a adesão à
vacinação, a secretaria entre-
ga a cada criança vacinada um
“certificado de coragem”. Al-
gumas unidades ainda foram
decoradas e promoveram ati-
vidades lúdicas para atrair o
público infantil, criando um
ambiente agradável e acolhe-
dor, acrescentou a secretaria.

IGREJA

Bento XVI pede perdão por
omissão em casos de abusos
O

Papa emérito Bento
16 pediu perdão às ví-
timas de abusos se-

xuais por parte de sacerdotes da
Igreja Católica Romana, após um
relatório independente apontar
negligência dele ao se defrontar
com suspeitas envolvendo a ar-
quidiocese que ele comandava.

"Posso apenas expressar a to-
das as vítimas de abusos sexuais
a minha profunda vergonha, a
minha grande dor e o meu sin-
cero pedido de perdão", disse
em carta escrita no último do-
mingo e publicada ontem pela
imprensa oficial do Vaticano.

Enquanto cardeal Joseph
Ratzinger, Bento 16 foi arcebis-
po de Munique e Freising, na

Alemanha, entre 1977 e 1982.
Segundo o relatório publicado
no mês passado, o papa emérito
se omitiu em quatro casos de
abuso na divisão da igreja.

Segundo o advogado Martin
Pusch, que apresentou o relató-
rio, dois dos quatro casos se refe-
riam a "abusos cometidos du-
rante" o mandato do papa emé-
rito e "sancionados pelo Estado"
- ou seja: a Justiça chegou a reco-
nhecer a prática de crimes con-
tra menores.

Porém, "em ambos os casos,
os perpetradores permaneceram
ativos" na igreja, apontou. O rela-
tório também indicou a partici-
pação de Bento 16 em uma reu-
nião em que o tema foi discutido,

sem que nada contra os abusos
fosse feito posteriormente.

Outros arcebispos que passa-
ram por Munique e Freising -in-
cluindo o atual, cardeal Rei-
nhard Marx- também foram
apontados como omissos e ne-
gligentes pelo relatório.

A publicação focou no aco-
bertamento de casos de abusos
na arquidiocese entre 1945 e
2019, prática que foi considera-
da sistemática pelos autores -se-
gundo eles, com o intuito de
"proteger a instituição" que é a
Igreja Católica Romana.

Na carta, Bento 16 confessou
se sentir culpado pelos abusos
cometidos por sacerdotes, di-
zendo carregar uma "tão grande

culpa", e pediu perdão não só às
vítimas, como a Deus.

"Tive grandes responsabilida-
des na Igreja Católica", disse o
papa emérito na carta. Mas "tan-
to maior é a minha dor pelos
abusos e os erros que se verifica-
ram durante o tempo do meu
mandato nos respetivos lugares".

"Cada caso de abuso sexual é
terrível e irreparável. Para as ví-
timas de abusos sexuais, vai a
minha profunda compaixão e
lamento cada um dos casos",
prosseguiu.

Finalizando a carta, Bento 16
disse que pode "apenas rezar ao
Senhor, pedindo a todos os anjos
e santos e a vós, queridas irmãs e
irmãos, que rogueis por mim".

Justiça manda 
soltar jovem negro

PRESO POR ENGANO

LÉO RODRIGUES/ABRASIL 

Após a Polícia Civil apontar
que houve equívoco na prisão
de um jovem negro no domin-
go passado, o Tribunal de Justi-
ça do Rio de Janeiro (TJRJ) de-
terminou ontem sua liberta-
ção. O entregador Yago Corrêa
de Souza, de 21 anos de idade,
havia sido acusado do crime de
tráfico de drogas. Mas de acor-
do com a decisão do juiz Antô-
nio Luiz da Fonseca Lucchese,
responsável pela condução da
audiência de custódia, a prisão
não se mostra necessária, ade-
quada ou proporcional.  

"Diante das circunstâncias
em que teria se dado a prisão,
sem perder de vista que aqui há
evidente necessidade de que os
fatos sejam mais apurados, so-
bretudo diante da dinâmica
dos fatos, certamente faz com
que se esvaia qualquer substra-
to para se cogitar, neste mo-
mento, de prisão cautelar, ain-
da mais diante da manifestação
a posteriori da autoridade poli-
cial", escreveu o magistrado.

Yago havia sido detido no
Jacarezinho, na Zona Norte da
capital fluminense, após sair
de uma padaria onde fazia
compras para um churrasco
da família. Imagens das câme-

ras do estabelecimento mos-
tram um atendente lhe servin-
do alguns pães.

Na ocasião, também foi
apreendido um adolescente
que estaria carregando cocaína
e maconha. Segundo os poli-
ciais militares que efetuaram a
prisão, Yago correu juntamente
com o menor durante a aborda-
gem, o que os levou a acreditar
que estivessem fugindo juntos.

O delegado assistente da
Polícia Civil que assumiu o ca-
so, Marcelo José Borba Carre-
gosa, reconheceu a prisão
equivocada. Segundo ele, Yago
"estava na hora errada e no lu-
gar errado", não ficando com-
provado qualquer vínculo com
o adolescente.

Vivaldo Lúcio da Silva Neto,
advogado que assumiu a defe-
sa de Yago, considerou que o
jovem foi vítima de racismo,
quando apenas buscava se
abrigar em um local seguro em
meio a uma correria decorren-
te da abordagem de policiais
armados. Por enquanto, a li-
berdade de Yago é provisória.
Ele deve comparecer mensal-
mente ao cartório do juízo cri-
minal e não poderá se ausen-
tar da cidade por mais de 10
dias sem autorização judicial.
A defesa cobra sua absolvição.

Polícia Militar lança
nova Patrulha Escolar 

SEGURANÇA

A Secretaria de Estado de Po-
lícia Militar lançou na segunda-
feira passada, o Programa Pa-
trulha Escolar e Proteção à
Criança e ao Adolescente, mais
um projeto de polícia de proxi-
midade e que, desta vez, atinge
o universo das escolas do Esta-
do do Rio de Janeiro.

A cerimônia de lançamento
oficial reuniu no auditório do
Quartel-General da PM, no
Centro do Rio, o comando da
corporação e oficiais responsá-
veis pela coordenação e execu-
ção das rondas escolares. Tam-
bém participou do evento uma
representação da Unicef (Fun-
do das Nações Unidas para a In-
fância), braço da ONU que cui-
da das políticas para infância e
adolescência.

Com equipes capacitadas pa-
ra exercer a função, o programa
representa uma reedição da an-
tiga Pamesp Escolar, buscando,
a partir de agora, uma relação
mais estruturada e permanente
com a comunidade escolar. Ini-
cialmente, o programa entrará
em operação nas regiões Metro-
politana e dos Lagos. Numa se-
gunda etapa será estendido às
demais regiões fluminense.

Dentre os novos aspectos

estão o horário das equipes,
que agora atuarão no policia-
mento com vistas às unidades
de ensino até as 22 horas, e
também o emprego efetivo das
patrulhas escolares trabalhan-
do aos sábados.

As equipes contarão ainda
com telefones específicos, dis-
poníveis para receber ligações e
mensagens por meio de aplica-
tivos, para o contato direto dos
gestores das unidades de ensino
com os policiais responsáveis
pelo atendimento em cada área.

O secretário de Estado de Po-
lícia Militar, coronel Luiz Henri-
que Marinho Pires, explica que
a nomenclatura de "Proteção à
Criança e ao Adolescente" tam-
bém se faz presente na atuação
do novo modelo de polícia de
proximidade. 

“As equipes estarão instruí-
das a receber informações so-
bre problemas com os alunos
fora do ambiente escolar, em
esferas familiares e residenciais,
e assim auxiliar na resolução
das questões, acionando inclu-
sive as demais instâncias perti-
nentes, como delegacias espe-
cializadas ou instituições do Po-
der Judiciário”, afirma o coronel
Henrique.

Macron defende solução de Putin
para estabelecer paz na Ucrânia

Um dia após passar mais de
cinco horas à mesa com Vladi-
mir Putin em Moscou, o presi-
dente francês, Emmanuel Ma-
cron, defendeu em Kiev ontem
que a única saída para negociar
uma paz no leste da Ucrânia é
justamente aquela defendida há
anos por seu colega russo.

"Os Acordos de Minsk são o
único caminho que nos permiti-
rá estabelecer a paz, o único ca-
minho para encontrar uma so-
lução política duradoura", afir-
mou Macron em entrevista cole-
tiva com seu colega Volodimir
Zelenski, na capital ucraniana.

Não se trata de uma capitula-
ção aos termos mais gerais que
Putin estabeleceu para a crise de
segurança no Leste Europeu, re-
jeitados por EUA e pela Otan,
aliança militar ocidental da qual
Paris faz parte. Mas é um sinal
de que a pressão militar exerci-
da pelo russo nos últimos meses
pode começar a dar frutos.

Zelenski, um presidente frágil
por sua origem antipolítica co-
mo comediante e sem muito
apoio popular, com efeito não
passou recibo ao francês, a
quem recebeu em uma mesa
consideravelmente menor do
que o opressor móvel que havia

separado Putin de Macron na
véspera. Mas disse que "estamos
esperando por uma oportunida-
de encontro do Quarteto da
Normandia no nível de chefes
de Estado".

Ou seja, pediu um encontro
com Putin, Macron e o chance-
ler (primeiro-ministro) alemão,
Olaf Scholz, os artífices desse
formato de negociação que
ocorre desde 2014, quando a
primeira versão dos Acordos de
Minsk foi elaborada.

Ela fracassou em encerrar a
guerra civil no Donbass (leste
ucraniano), contudo, levando a
um segundo texto, que abaixou
a fervura militar mas nunca foi
estabelecido completamente
por resistências de Kiev: o ar-
ranjo prevê que as áreas domi-
nadas há oito anos por separa-
tistas pró-Rússia fiquem com a
Ucrânia, mas com um status au-
tônomo.

Nos últimos anos, Putin insis-
tiu na implementação dessa ver-
são, que na prática vai alcançar
seu objetivo estratégico de man-
ter a Ucrânia impossibilitada de
entrar na Otan –a aliança não
aceita membros com disputas
territoriais tão sérias, e Kiev já
havia perdido a Crimeia para
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Putin no mesmo 2014, quando o
russo reagiu à queda do governo
pró-Kremlin no país.

Desde novembro, a Rússia
concentra tropas e equipamen-
tos perto das fronteiras ucrania-
nas, levando ao temor ocidental
de uma invasão que ela diz não
querer fazer. Seja como for, a
mobilização deixou claro à Otan
que uma ação pode ocorrer, o
que já é bastante como instru-
mento de pressão.

O Ocidente, EUA e Otan à
frente, seguem rejeitando as de-
mandas de Putin, de impedir a
expansão do clube militar e a in-
clusão da Ucrânia. São exigên-
cias feitas para não serem acei-
tas, abrindo a porta para outras
concessões, e talvez Macron te-
nha dado a senha. Ou então os
pessimistas estão certos e o rus-
so pode ir às vias de fato.

Os sinais seguem abundan-
tes. Também nesta terça, três
navios de assalto anfíbio russos
que estavam no Mediterrâneo

começaram a atravessar o es-
treito de Bósforo, rumo ao mar
Negro e às águas contestadas da
Crimeia para um exercício na-
val. Outras três embarcações do
mesmo tipo farão o mesmo na
quarta.

Com isso, o temor ocidental
de um cenário de guerra limita-
da no qual Putin não tente con-
quistar a Ucrânia toda, uma má
ideia em vários aspectos, mas
sim estabelecer um corredor por
terra entre as áreas rebeldes e a
Crimeia, passando pelos portos
de Mariupol e Odessa, ganha
tintas de verossimilhança com a
presença de navios talhados pa-
ra a missão na região.

Pode ser tudo blefe. Em Bela-
rus, onde 30 mil soldados russos
se exercitam com os aliados da
ditadura local, há preocupação
semelhante de ucranianos e da
Otan. Ontem, contudo, o Minis-
tério da Defesa da Rússia afir-
mou que todos irão voltar para
seu país ao fim das manobras.
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