
cyan magenta  amarelo  preto

O Itaú Unibanco registrou lucro líquido gerencial de R$ 7,159 bi-
lhões no quarto trimestre de 2021, o que corresponde a um cresci-
mento de 32,8% na comparação com o mesmo período do ano ante-
rior, segundo balanço divulgado ontem. Em relação ao terceiro tri-
mestre do ano passado, o lucro do banco avançou 5,6%. No acumula-
do do ano fechado de 2021, o lucro líquido da instituição financeira
alcançou R$ 26,879 bilhões, alta de 45% ante 2020. "Entre os fatores

que mais influenciaram os resultados estão o crescimento da mar-
gem financeira com clientes, impulsionado pelo maior volume de
crédito e da mudança de mix de produtos, com maior crescimento
relativo de produtos com melhores spreads. Também contribuiu pa-
ra os resultados o aumento das receitas de prestação de serviços em
razão da melhora na atividade econômica e do consequente cresci-
mento das receitas com cartões", diz o banco, em nota. PÁGINA 2

Itaú lucra R$ 26,8 bilhões em 2021
BALANÇO

Após amargar queda recorde de
7,8% em 2020, o volume do setor de
serviços voltou a crescer no Brasil, com
alta de 10,9% em 2021, informou on-
tem o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). Em termos
percentuais, a elevação é a maior da sé-
rie histórica, iniciada em 2012. Confor-
me Rodrigo Lobo (foto), gerente da
pesquisa do IBGE, a alta de dois dígitos
é explicada em boa parte pela base de
comparação fragilizada, já que o setor
foi o mais impactado em 2020 pela che-
gada da pandemia, na comparação
com indústria e comércio. Na avalia-
ção do pesquisador, isso acabou geran-
do uma espécie de atraso para a recu-
peração das perdas do setor, o que
ocorreu em 2021. "O setor de serviços
foi mais impactado pelo início da pan-
demia por conta do caráter presencial
de algumas atividades", disse. "A base
de comparação é bastante deprimida",
acrescentou. No recorte mensal, o vo-
lume do setor cresceu 1,4% em dezem-
bro, frente a novembro. O dado supe-
rou com folga as expectativas do mer-
cado financeiro. Analistas consultados
pela agência Bloomberg projetavam
avanço de 0,6%. Com o resultado de
dezembro, o segmento ficou 6,6% aci-
ma do patamar pré-pandemia, regis-
trado em fevereiro de 2020. PÁGINA 2

IBGE

JOGANDO CONTRA

Setor de serviços cresce 10,9%
em 2021 e bate perdas de 2020

ABRASIL

PSB trabalha para
‘melar’ federação
com PT e PCdoB

O PSB apresentou às direções de PT, PCdoB e PV propostas discu-
tidas com a bancada de deputados do partido para minimizar o "he-
gemonismo" dos petistas na federação que está em negociação en-
tre as siglas. O presidente do PSB, Carlos Siqueira (foto), pediu, por
exemplo, que o número de prefeitos e vereadores seja levado em
conta na hora de definir quantos representantes cada sigla terá no
órgão de comando. O critério, porém, foi rechaçado pelos demais
partidos, até mesmo pelo PV e PCdoB. Ambas as siglas são pequenas
e têm menos prefeitos que o PSB, por isso consideram que sairiam
prejudicados na composição. Hoje, o critério estabelecido na nego-
ciação é o tamanho da bancada eleita no Congresso. PÁGINA 3
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Santos
Dumont será
leiloado junto 
com Galeão

AEROPORTOS

O processo de concessão do
aeroporto Santos Dumont, no
centro do Rio, teve nova revira-
volta. O ministro da Infraestrutu-
ra, Tarcísio de Freitas, anunciou
o adiamento do leilão do termi-
nal, previsto agora para 2023, em
conjunto com o aeroporto inter-
nacional Tom Jobim, o Galeão. A
ideia é que os dois aeroportos te-
nham o mesmo operador. A de-
cisão veio após a concessionária
RIOGaleão anunciar que apre-
sentou ao governo federal um
pedido de devolução do aero-
porto localizado na Ilha do Go-
vernador. A empresa justificou a
medida citando os impactos da
crise econômica e da Covid-19
sobre o setor de aviação. O Ga-
leão vinha apresentando mais
dificuldades do que o Santos Du-
mont para retomar as operações. 

MEC terá de 
explicar queda
no orçamento
das federais 

UNIVERSIDADES

O ministro do STF (Supremo
Tribunal Federal) Luís Roberto
Barroso determinou ontem que
o Ministério da Educação e o
Congresso Nacional apresentem
em dez dias explicação para a
queda de recursos previstos no
orçamento de 2022 para as uni-
versidades e institutos federais
do país. O Ministério da Educa-
ção sofreu um corte de R$ 739,9
milhões para este ano. A pasta
havia ganhado recursos durante
a tramitação do Orçamento no
Legislativo, mas foi alvo dos cor-
tes feitos pelo presidente Jair Bol-
sonaro  no fim de janeiro. O Par-
tido Verde entrou com ação no
STF pedindo para que a União
restabeleça imediatamente os
repasses previstos na Lei Orça-
mentária de 2022 para as institui-
ções da rede federal. PÁGINA 3

Cardeal 
Tempesta

PÁGINA 4

Bendito
quem confia

no Senhor

Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(2/2) 10,75%
Poupança 3
(11/2) 0,50%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 1,82% (jan.)
IPCA 0,54% (jan.)
CDI
0,31 até o dia 10/fev
OURO
BM&F/grama R$ 304,47
EURO Comercial 
Compra: 5,9991 Venda: 5,9998

EURO turismo 
Compra: 6,0692 Venda: 6,2492
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,2095 Venda: 5,2101
DÓLAR comercial
Compra: 5,2406 Venda: 5,2412
DÓLAR turismo
Compra: 5,2581 Venda: 5,4381

VIA ON NM 4.34 +7.43 +0.30

MAGAZ LUIZA ON NM 6.94 +5.15 +0.34

3R PETROLEUMON NM 38.55 +3.07 +1.15

CIELO ON NM 2.38 +3.03 +0.07

VALE ON NM 93.87 +2.69 +2.46

BANCO INTER UNT N2 24.82 −4.13 −1.07

MELIUZ ON NM 2.84 −4.05 −0.12

LOCAWEB ON NM 9.78 −3.93 −0.40

SUZANO S.A. ON NM 58.36 −3.70 −2.24

PETZ ON NM 16.74 −3.13 −0.54

VALE ON NM 93.87 +2.69 +2.46

PETROBRAS PN N2 32.44 +1.53 +0.49

BRADESCO PN EJ N1 21.07 +1.44 +0.30

ITAUUNIBANCOPN EJ N1 25.05 +1.91 +0.47

MAGAZ LUIZA ON NM 6.94 +5.15 +0.34

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.241,59 -1,47

NASDAQ Composite 14.185,641 -2,10

Euro STOXX 50 4.199,4 +0,03

CAC 40 7.101,55 -0,41

FTSE 100 7.672,4 +0,38

DAX 30 15.490,44 +0,05

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,81% / 113.367,77 / 906,38 / Volume: 32.229.585.228 / Quantidade: 4.203.326
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Economia

Bolsa resiste à inflação
nos EUA, que derruba
ações americanas
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS

O mercado de ações brasi-
leiro conseguiu sua terceira al-
ta consecutiva ontem, mesmo
após a divulgação de dados
que reforçaram a aceleração da
inflação nos Estados Unidos.

A alta nos preços por lá de-
ve resultar em aumento dos
juros e, por consequência,
maior rentabilidade dos títu-
los do Tesouro americano. Is-
so, em tese, diminui o interes-
se de investidores por aplica-
ções em países emergentes,
como o Brasil. Mas não é o que
está acontecendo.

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) fechou em alta
de 0,81%, a 113.367 pontos. O
Ibovespa (Índice Bovespa) so-
ma 8,15% de ganhos em 2022.

No mercado de câmbio, o
real não resistiu à pressão e
acabou perdendo valor frente
ao dólar. A moeda americana
subiu 0,26%, a R$ 5,24, depois
de ter passado quase todo o dia
em queda. No acumulado des-

te ano, porém, a divisa estran-
geira está em queda de 6%.

Ontem, o Ibovespa também
foi favorecido por mais um dia
de alta das empresas do setor
de commodities.

Com o minério de ferro su-
bindo devido à expectativa de
crescimento da construção ci-
vil na China, as ações da Vale
fecharam em alta de 2,69%.

Apesar da queda de 0,23%
petróleo nesta sessão, o preço
do barril do tipo Brent conti-
nua no maior patamar desde
2014, cotado a US$ 91,34 (R$
475,83). As ações da Petrobras
subiram 1,53%.

A bolsa de tecnologia Nas-
daq mergulhou 2,1% e levou
para o fundo com ela o S&P
500. O índice de referência pa-
ra as ações negociadas em No-
va York caiu 1,81%.

O pessimismo também afe-
tou as maiores companhias
dos Estados Unidos nesta
quinta. É o que revela a queda
de 1,47% do índice Dow Jones,
que segue algumas das mais
sólidas empresas do país.

Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022

IBGE

Setor de serviços registra
alta de quase 11% em 2021
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

A
pós amargar queda
recorde de 7,8% em
2020, o volume do se-

tor de serviços voltou a crescer
no Brasil, com alta de 10,9% em
2021, informou ontem o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística). Em termos per-
centuais, a elevação é a maior da
série histórica, iniciada em 2012.

Conforme Rodrigo Lobo, ge-
rente da pesquisa do IBGE, a al-
ta de dois dígitos é explicada em
boa parte pela base de compa-
ração fragilizada, já que o setor
foi o mais impactado em 2020
pela chegada da pandemia, na
comparação com indústria e
comércio.

Na avaliação do pesquisador,
isso acabou gerando uma espé-
cie de atraso para a recuperação
das perdas do setor, o que ocor-
reu em 2021.

"O setor de serviços foi mais
impactado pelo início da pande-
mia por conta do caráter presen-
cial de algumas atividades", dis-
se. "A base de comparação é bas-
tante deprimida", acrescentou.

No recorte mensal, o volume
do setor cresceu 1,4% em de-

zembro, frente a novembro. O
dado superou com folga as ex-
pectativas do mercado financei-
ro. Analistas consultados pela
agência Bloomberg projetavam
avanço de 0,6%.

Com o resultado de dezem-
bro, o segmento ficou 6,6% aci-
ma do patamar pré-pandemia,
registrado em fevereiro de 2020.
Também alcançou o maior nível
desde agosto de 2015. Contudo,
ainda está 5,6% abaixo do recor-
de da série, registrado em no-
vembro de 2014.

O setor de serviços envolve
uma grande variedade de negó-
cios, de bares e restaurantes a
instituições financeiras, de tec-
nologia e de ensino. Também é
o principal empregador no país.

Os dados do IBGE ainda sina-
lizam um ritmo desigual de reto-
mada entre as atividades de ser-
viços. Três das cinco pesquisa-
das estão acima do pré-crise,
enquanto outras duas seguem
abaixo de fevereiro de 2020.

Segundo Lobo, o que levou o
setor como um todo para um
patamar superior ao do pré-co-
ronavírus foi principalmente o
impacto positivo de atividades
que dependem menos da circu-

lação de clientes e que são volta-
das em boa medida a empresas.

Entre elas, estão os serviços
de informação e comunicação,
que se encontram em nível
12,8% acima do pré-crise. Essa
atividade envolve telecomuni-
cações, tecnologia da informa-
ção, serviços audiovisuais, de
edição e agências de notícias.

O analista do IBGE explicou
que serviços de caráter presen-
cial também mostraram uma re-
tomada ao longo de 2021, em
um contexto de avanço da vaci-
nação contra a Covid-19 e me-
nores restrições a empresas. Es-
sa reação, contudo, ainda é in-
completa.

Os serviços prestados às fa-
mílias, por exemplo, cresceram
0,9% em dezembro, nona taxa
positiva em sequência. Apesar
da melhora, ainda estão 11,2%
abaixo do patamar pré-pande-
mia e 21,8% distantes do ponto
mais alto da série, verificado em
outubro de 2013. Os serviços
prestados às famílias reúnem
empresas como bares, hotéis e
restaurantes.

"Essa foi a atividade que sen-
tiu os maiores efeitos da pande-
mia, perdeu muita receita nos

meses iniciais, mas de lá para cá
vem reduzindo suas perdas", in-
dicou o pesquisador do IBGE.

REAÇÃO AMEAÇADA
Segundo Lobo, a recuperação

dos serviços pode ser ameaçada
em 2022 por fatores como as di-
ficuldades de emprego e renda,
que diminuem o poder de com-
pra dos consumidores.

"Em algum momento, isso vai
fazer diferença. Se já está fazen-
do, não sei. E, se tem algum se-
tor que pode sofrer o impacto
dessas variáveis de maneira
mais incisiva, são os serviços
prestados às famílias", afirmou.

Nesse sentido, ele lembrou
que, em períodos de aperto no
bolso, as famílias costumam pri-
vilegiar despesas consideradas
essenciais, como alimentação
em casa e energia elétrica. As-
sim, pode restar menos dinheiro
para gastos "supérfluos", disse o
analista.

Em relação a dezembro de
2020, o setor de serviços como
um todo cresceu 10,4% no últi-
mo mês de 2021, apontou o IB-
GE. Analistas consultados pela
Bloomberg estimavam elevação
menor nesse recorte, de 9,1%.

MERCADOS

Lira cita maior arrecadação de
estados para apoiar corte do ICMS
DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS

Em nova ofensiva contra go-
vernadores, o presidente da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-AL), citou
dados de aumento de arrecada-
ção de estados para defender a
redução da alíquota do ICMS
(Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços) como
forma de conter a alta do preço
de combustíveis.

Lira, aliado do presidente Jair
Bolsonaro (PL), usou uma rede
social para pedir esforço con-
junto para tentar controlar o au-

mento do preço dos combustí-
veis, que, disse, encarece os ali-
mentos.

"Na esteira do que venho di-
zendo há meses, a arrecadação
dos Estados aumentou significa-
tivamente, o que justifica a re-
dução, por parte dos governado-
res, da alíquota de ICMS sobre
combustíveis", afirmou.

"É hora de união de esforços
para garantir comida na mesa.
Combustível caro implica em fre-
te caro, o que sobrecarrega o pre-
ço dos alimentos", prosseguiu.

A seguir, Lira postou uma re-

portagem sobre o tema. "A arre-
cadação dos estados com ICMS
sobre petróleo, combustíveis e
lubrificantes foi de R$ 109,5 bi-
lhões, valor 36% maior do que os
R$ 80,4 bilhões arrecadados em
2020", indicou.

O presidente da Câmara de-
fende a aprovação do projeto
que congela a cobrança de ICMS
sobre combustíveis antes de o
Congresso avançar na discussão
da PEC (proposta de emenda à
Constituição) que mexe nos tri-
butos federais.

À reportagem, ele afirmou

que o Congresso deveria "focar
no texto do PLP 11, que a Câma-
ra votou e está no Senado, para
que a gente module o congela-
mento dos preços do ICMS em
um valor que seja justo para a
população."

"Depois a gente segue numa
discussão mais racional das
PECs", disse.

A redução de tributos sobre
combustíveis é tema de duas
PECs, protocoladas na Câmara e
no Senado. Os diferentes textos
geraram disputa no governo e
no Congresso.

COMBUSTÍVEISContrato permite
retomada de obras da
usina nuclear Angra 3

ENERGIA

ALANA GANDRA/ABRASIL 

Em evento fechado nas ins-
talações da Eletronuclear, em
Angra dos Reis, foi comemora-
da ontem a assinatura de con-
trato com o consórcio formado
por Ferreira Guedes, Matricial
e Adtranz, que permitirá a re-
tomada das obras da usina nu-
clear Angra 3. Segundo a esta-
tal de energia nuclear, a cons-
trução foi paralisada em 2015,
com 65% das obras concluídas
e R$ 7,8 bilhões gastos.  

As empresas integrantes do
consórcio foram as vencedoras
da licitação para contratar os
serviços no âmbito do Plano de
Aceleração do Caminho Críti-
co da unidade, informou a Ele-

tronuclear. O acordo entre as
partes foi assinado na terça-
feira passada e divulgado à
noite pela Eletrobras, em co-
municado ao mercado.

O consórcio escolhido foi
anunciado em julho do ano
passado. Superadas as etapas
de recurso, as três companhias
passaram por avaliação de
compliance (governança),
bem-sucedida.

No fim de janeiro deste ano,
a assinatura do contrato foi
aprovada pelo Conselho de
Administração da Eletrobras.
O resultado da licitação rece-
beu, em seguida, anuência da
Diretoria Executiva e do Con-
selho de Administração da Ele-
tronuclear.

Consumo doméstico
cresce 3,04% em 2021 

ABRAS

LUDMILLA SOUZA/ABRASIL 

O consumo nos lares bra-
sileiros manteve trajetória
positiva de crescimento e en-
cerrou 2021 com alta acumu-
lada de 3,04%. 

O índice é  monitorado
mensalmente pela Associa-
ção Brasileira de Supermer-
cados (Abras) e foi divulgado
ontem em entrevista online.

Em dezembro do ano pas-
sado, o consumo doméstico
subiu 4,27% em relação ao
mesmo período anterior. 

Na comparação entre de-
zembro e novembro de 2021,
o  c o n s u m o  r e a l  f o i  m a i s
acentuado e registrou alta de
22,47%.

Segundo a Abras, os indi-
cadores já foram deflaciona-

dos pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), medido pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

EXPECTATIVA
De acordo com o vice-pre-

sidente insti tucional  da
Abras,  Marcio Milan,  para
2022, espera-se crescimento
de 2,8% no setor. 

“Esperamos manter esse
crescimento em função da
Renda Brasil, que vai se es-
tender por todo o ano, com
valor constante, e com maior
quantidade de pessoas no
consumo. 

Outro ponto é a sinaliza-
ção de baixas (nos valores) de
alguns produtos,  um fator
positivo”, disse Milan.

Lucro do Banco Itaú cresce 45% 
em 2021 e atinge R$ 26,8 bilhões
LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

O Itaú Unibanco registrou lu-
cro líquido gerencial de R$ 7,159
bilhões no quarto trimestre de
2021, o que corresponde a um
crescimento de 32,8% na com-
paração com o mesmo período
do ano anterior, segundo balan-
ço divulgado ontem.

Em relação ao terceiro tri-
mestre do ano passado, o lucro
do banco avançou 5,6%.

No acumulado do ano fecha-
do de 2021, o lucro líquido da
instituição financeira alcançou
R$ 26,879 bilhões, alta de 45%
ante 2020.

"Entre os fatores que mais in-
fluenciaram os resultados estão
o crescimento da margem finan-
ceira com clientes, impulsiona-
do pelo maior volume de crédito
e da mudança de mix de produ-
tos, com maior crescimento re-

lativo de produtos com melho-
res spreads. Também contri-
buiu para os resultados o au-
mento das receitas de prestação
de serviços em razão da melhora
na atividade econômica e do
consequente crescimento das
receitas com cartões", diz o ban-
co, em nota.

A carteira de crédito do ban-
co chegou a R$ 1,027 trilhão em
dezembro, um aumento de
18,1% em 12 meses e de 6,7% em
bases trimestrais.

Entre as pessoas físicas, o
avanço da carteira de crédito do
Itaú foi de 30,1% no ano passa-
do, para R$ 332,6 bilhões.

Segundo o banco, o aumento
está relacionado aos volumes de
linhas associadas a crédito ga-
rantido, como imobiliário
(53,7%), e também de outras li-
nhas, como cartão de crédito
(30,0%), na comparação com o

mesmo período de 2020.
No caso das grandes empre-

sas, o aumento foi de 16,6%, pa-
ra R$ 313,7 bilhões. Entre as mi-
cro, pequenas e médias empre-
sas, a carteira atingiu R$ 157,5
bilhões, avanço de 23,4%.

Para 2022, o Itaú projeta um
crescimento da carteira de cré-
dito entre 11,5% e 14,5% no
Brasil.

"Esperamos expandir nossa
carteira de crédito de forma sus-
tentável e retomar os resultados
recorrentes em níveis superio-
res aos de antes da pandemia.
Nossa perspectiva para 2022
considera a manutenção da tra-
jetória de recuperação e de bons
resultados que obtivemos no
ano passado", afirmou Milton
Maluhy Filho, presidente do
Itaú Unibanco.

Em linha com os pares priva-
dos Santander e Bradesco, o Itaú

BALANÇO

também registrou um aumento
nos índices de inadimplência no
ano passado.

A taxa de atrasos acima de 90
dias passou de 2,3% no final de
2020 para 2,5% em dezembro.
Ante setembro de 2021, o índice
ficou praticamente estável,
com redução de 0,1 ponto per-
centual.

A despesa de provisão para
créditos de liquidação duvidosa
somou R$ 6,827 bilhões ao final
de dezembro do ano passado,
uma alta de 21% na compara-
ção anual e queda de 23,5% na
margem.

Já o ROE (Retorno sobre o Pa-
trimônio Líquido), indicador
que mede a rentabilidade da
operação do banco, atingiu
20,2%, aumento de 4,1 pontos
percentuais em relação a 2020 e
de 0,5 ponto ante o terceiro tri-
mestre.

11-fev-22 | 5:59 AM BRT



Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022 3

País/São Paulo

Doria vai dar aumento
de 20% a policiais e
profissionais de saúde 

A PARTIR DE MARÇO

MARIANA ZYLBERKAN E
ROGÉRIO PAGNAN/FOLHAPRESS

O governador de São Paulo,
João Doria (PSDB), anunciou
ontem aumento de 20% no salá-
rio dos profissionais da Saúde e
Segurança Pública.

As demais categorias de ser-
vidores do estado terão aumen-
to de 10% nos vencimentos. O
reajuste irá valer a partir do pró-
ximo dia 1º de março e será es-
tendido aos aposentados.

Os reajustes serão formaliza-
dos em projeto de lei que será
enviado para apreciação da
Alesp (Assembleia Legislativa
de São Paulo). "A expectativa é
de que a Alesp discuta e aprove
o projeto", disse o governador.

O presidente da Alesp, o de-
putado Carlão Pignatari
(PSDB), esteve no Palácio dos
Bandeirantes na manhã desta
quinta-feira para tratar do pro-
jeto de lei.

O anúncio ocorre no mo-
mento em que Doria amarga
baixos índices nas pesquisas
eleitorais para a Presidência da
República. A legislação eleitoral
proíbe reajuste salariais acima
da inflação até seis meses antes
das eleições.

Os aumentos salariais terão
impacto de R$ 5,6 bilhões na fo-
lha de pagamento estadual, que
é de R$ 100 bilhões, aproxima-
damente. Segundo o vice-go-
vernador Rodrigo Garcia
(PSDB), o estado teve superávit
de R$ 5,9 bilhões em 2021. "To-
do o superávit foi destinado a
essas carreiras", disse o vice-go-
vernador.

Segundo Garcia, o piso da
Segurança Pública vai de R$
2.574 para R$ 3.088, no cargo
de soldado de 2ª classe. Na saú-
de, o piso vai de R$ 1.023,28 pa-
ra R$ 1.227,94, valores referen-
tes ao salário de técnico de en-
fermagem.

O efetivo das forças policiais
é de 276,6 mil funcionários. Na
saúde pública, são 69,6 mil ser-
vidores. As demais categorias
somam 195 mil pessoas. Os nú-

meros incluem os aposentados.
Até a véspera do anúncio, a

categoria dos policiais temia
que o aumento ficasse em torno
de 5%, como aconteceu em
2019, o que causou frustração.
O reajuste de 20% surpreendeu
os policiais.

O Sindpesp (Sindicato dos
Delegados de Polícia do Estado
de São Paulo) afirmou em nota
que o aumento de 20% "é um
alento para a classe policial".

Os policiais civis, que so-
mam 26 mil servidores, recla-
maram do percentual que não
cobre a inflação acumulada de
25,15% desde 2018.

Os peritos criminais também
esperavam um aumento maior.
"A porcentagem por si só pode
parecer alta, mas se somarmos
aos 5% oferecidos lá em 2019, o
aumento é de cerca de 6% ao
ano durante a gestão Doria, o
que sequer repõe a soma das in-
flações anuais", diz, em nota, o
presidente do sindicato, Eduar-
do Becker.

Segundo Doria, os aumentos
foram possíveis graças à refor-
ma fiscal aprovada pelos depu-
tados estaduais que equilibrou
as contas públicas. "Queria ter
feito mais e mais cedo, mas o fo-
co foi a busca pela vacina", disse
o governador.

Doria afirmou que a eco-
nomia da reforma, que in-
cluiu o fechamento de dez ór-
gãos estaduais, foi de R$ 7 bi-
lhões em 2021.

Doria afirmou ainda que o
aumento maior a policiais e
profissionais da saúde pública
foi uma forma de retribuir a de-
dicação dos servidores durante
a pandemia.

Em dezembro do ano passa-
do, o presidente Jair Bolsonaro
(PL) prometeu reajuste salarial
a policiais. O gasto com o proje-
to de reestruturação das carrei-
ras da Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal e do Depar-
tamento Penitenciário Nacio-
nal (Depen) será de R$ 11 bi-
lhões até 2024, segundo o Mi-
nistério da Justiça.

JOGANDO CONTRA

JULIA CHAIB/FOLHAPRESS

O
PSB apresentou às di-
reções de PT, PCdoB
e PV propostas discu-

tidas com a bancada de deputa-
dos do partido para minimizar o
"hegemonismo" dos petistas na
federação que está em negocia-
ção entre as siglas.

O presidente do PSB, Carlos
Siqueira, pediu, por exemplo,
que o número de prefeitos e ve-
readores seja levado em conta na
hora de definir quantos represen-
tantes cada sigla terá no órgão de
comando. O critério, porém, foi
rechaçado pelos demais partidos,
até mesmo pelo PV e PCdoB.

Ambas as siglas são peque-
nas e têm menos prefeitos que o
PSB, por isso consideram que
sairiam prejudicados na com-
posição.

Hoje, o critério estabelecido
na negociação é o tamanho da
bancada eleita no Congresso.
Segundo esse recorte, o PT fica-
ria com 27 membros na assem-
bleia, de um total de 50. Já o PSB
teria 15 representantes e PCdoB
e PV, quatro respectivamente.

As propostas foram apresen-
tadas em reunião entre as dire-
ções dos partidos ontem.

Em entrevista ao jornal Folha
de S.Paulo, o presidente do PSB
contestou a composição atual e
defendeu ampliar o espaço do
PSB para que a sigla não perca
autonomia. Segundo ele, isso
traz "dificuldade" para a aprova-
ção da federação.

O PSB tem mais prefeitos elei-
tos que o PT, portanto, levado
em conta esse número, o partido
teria maior representatividade
na assembleia da federação.

Os petistas discordam da
ideia. "O tamanho dos partidos
se mede pelo número dos depu-
tados federais", reforça o depu-

tado Paulo Teixeira (PT-SP), se-
cretário-geral do PT.

Em carta assinada por 19 dos
30 deputados do PSB e divulga-
da na véspera da reunião desta
quinta, os parlamentares defen-
deram a proposta encampada
por Siqueira. "O PSB não quer
ser maior do que é, mas também
não pode ter o seu tamanho re-
duzido", justificaram.

Durante a reunião de ontem,
o PSB também propôs criar um
mecanismo que permita às si-
glas menores vetarem certas de-
cisões da assembleia que tive-
rem ao menos 15% de votos con-
trários no órgão de comando da
federação. Sugeriram também
que decisões sejam tomadas por
4/5 dos membros que coman-
darão o órgão.

A ideia partiu dos deputados

do PSB "para impedir qualquer
tipo de hegemonismo nas deci-
sões internas e a fim de promo-
ver o consenso como método
fundamental de resolução em
caso de divergências".

O critério, porém, também
não foi aceito de pronto pelo PT.
Os petistas defendem que as de-
cisões sejam tomadas por 2/3
dos membros da assembleia
que comandará a federação.

O PCdoB sugeriu que os ru-
mos da federação sejam defini-
dos por 4/5 dos membros. Os
partidos levarão as sugestões
dos debates de seus respectivos
partidos.

Outras propostas feitas na
reunião tiveram mais aceitação
das direções partidárias.

Entre elas, que sejam "natas"
as candidaturas à reeleição de

atuais prefeitos, vice-prefeitos e
vereadores.

Houve simpatia também à
ideia de que para a definição de
chapas estaduais, que incluem
candidaturas de deputados fe-
derais e estaduais, seja levado
em conta os votos tidos por cada
partido em cada estado..

Em outra frente, o governa-
dor Paulo Câmara (PSB-PE) afir-
mou que hoje, a maioria dos di-
retórios estaduais se posiciona a
favor da federação com os parti-
dos, contrariando o posiciona-
mento de Siqueira.

Depois da entrevista, a ban-
cada da Câmara também deci-
diu reforçar a posição a favor da
federação, mesmo que com cri-
térios, e declarou posição de
apoio à candidatura do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva.

Supremo rejeita denúncia da Lava Jato contra Lira
O STF (Supremo Tribunal Fe-

deral) formou maioria para re-
jeitar uma denúncia contra o
presidente da Câmara dos De-
putados, Arthur Lira (PP-AL),
por suposto recebimento de pro-
pina de R$ 1,6 milhão da emprei-
teira Queiroz Galvão.

A denúncia fazia parte do âm-
bito das investigações da Opera-
ção Lava Jato. Essa propina, se-
gundo a Procuradoria, seria em
troca de apoio do PP para a per-
manência de Paulo Roberto Costa
como diretor da Petrobras.

O caso foi julgado no plenário
virtual do Supremo. Em seu vo-
to, Fachin disse que a denúncia
não tinha "descrição suficiente
da conduta supostamente deli-
tuosa atribuída ao parlamentar
federal que o insere no esquema
criminoso".

"Não consta destes autos
qualquer registro telefônico, ex-
trato bancário ou documento
apreendido que consolide a afir-
mada destinação dos pagamen-
tos espúrios em favor do acusa-
do Arthur César Pereira de Lira",

disse o ministro.
"Tampouco logrou-se identifi-

car o assessor parlamentar que te-
ria sido responsável pelo recebi-
mento do valor."

O voto de Fachin já foi seguido
pelos ministros Gilmar Mendes,
Rosa Weber, Alexandre de Mo-
raes, Ricardo Lewandowski, Cár-
men Lúcia e Dias Toffoli.

Os advogados de Lira, Pierpao-
lo Cruz Bottini e Marcio Palma,
emitiram uma nota sobre o julga-
mento. Eles dizem que se trata do
quarto arquivamento de denún-

cia feita com base em depoimen-
tos sem provas.

De acordo com a defesa, está
em estudo a apresentação de uma
ação com pedido de danos mo-
rais contra o delator.

"É inegável o dano à imagem
do presidente da Câmara, causa-
do por depoimentos inverídicos,
prestados por alguém movido por
um desejo de vingança", disseram
Bottini e Palma. "É um caso a ser
estudado, um exemplo de como
uma delação sem provas pode ser
danosa a uma pessoa."

MAIORIA

Mortalidade da 
Covid-19 é 60% maior
entre homens negros 

ESTUDO

As populações negra e de
baixa renda da cidade de São
Paulo foram as mais impactadas
pela mortalidade da Covid-19
desde o início da pandemia, se-
gundo um estudo feito pelo Ins-
tituto Pólis. O levantamento
analisou registros de março de
2020 a janeiro de 2022.

De acordo com o instituto, a
taxa de mortalidade por Covid-
19 entre homens negros foi 60%
maior do que a média da capital
paulista. Na comparação com
homens brancos, negros morre-
ram 30% a mais. E, no mesmo
período, mulheres negras foram
40% mais afetadas pela doença
do que as brancas.

De acordo com os pesquisa-
dores, os dados indicam desi-
gualdades no acesso à saúde, na
possibilidade de isolamento e
em outras variáveis de vulnera-
bilidade socioeconômica -uma
vez que o vírus não faz distinção
de raça ou cor da pele.

Ao analisar as taxas de mor-
talidade a partir de óbitos por
Covid-19 ocorridos entre março
de 2020 e novembro de 2021, o
Pólis ainda identificou índices
elevados em regiões mais po-
bres da cidade de São Paulo -co-
mo foi o caso de bairros na zona
leste, a exemplo do Parque do
Carmo.

"Quanto maior o poder aqui-
sitivo, menores as taxas de mor-
talidade pela pandemia", diz o
estudo. "A concentração da po-
pulação negra em áreas de me-
nores rendimentos médios cor-
robora a leitura de que este gru-

po está mais suscetível aos efei-
tos da pandemia", segue.

Já a população negra que
mora em regiões da capital com
maior renda média foi menos
impactada do que a fatia que re-
side em áreas mais vulneráveis,
conclui o instituto.

O Pólis também identificou
um aumento de 638% nos óbitos
ocorridos na capital paulista em
janeiro de 2022, quando compa-
rado a dezembro do ano passa-
do. Ao todo, foram registradas
864 mortes em decorrência da
doença no primeiro mês do ano
-um número sete vezes maior
que os 117 óbitos do último mês
de 2021.

"O aumento expressivo é
consequência da circulação da
variante ômicron (mais infec-
ciosa), mas também de um rela-
xamento geral da população e
das autoridades, que deixaram
de implementar medidas neces-
sárias ao controle epidemiológi-
co, como vigilância ativa, testa-
gem, busca ativa de contatos",
diz o documento.

O estudo alerta para o fato de
que a Covid-19 não está sob
controle, enquanto o contágio
pelo vírus tem atingido índices
sem precedentes desde o início
da pandemia.

"O que isso tudo nos mostra é
negligência do Estado e que me-
didas urgentes de prevenção e
combate ao coronavírus devem
ser retomadas por parte do po-
der público", afirma a coordena-
dora-geral do Instituto Pólis,
Danielle Klintowitz.

STF dá 10 dias para MEC explicar
queda no orçamento das federais 
ISABELA PALHARES/FOLHAPRESS

O ministro do STF (Supremo
Tribunal Federal) Luís Roberto
Barroso determinou ontem que o
Ministério da Educação e o Con-
gresso Nacional apresentem em
dez dias explicação para a queda
de recursos previstos no orça-
mento de 2022 para as universi-
dades e institutos federais do país.

O Ministério da Educação so-
freu um corte de R$ 739,9 milhões
para este ano. A pasta havia ga-
nhado recursos durante a trami-
tação do Orçamento no Legislati-
vo, mas foi alvo dos cortes feitos
pelo presidente Jair Bolsonaro
(PL) no fim de janeiro.

O PV (Partido Verde) entrou
com ação no STF pedindo para
que a União restabeleça imedia-
tamente os repasses previstos na
Lei Orçamentária de 2022 para as
instituições de ensino superior da
rede federal

Na ação, o partido diz que o
governo federal está descumprin-

do preceito fundamental ao pre-
ver repasse "muito abaixo do mí-
nimo necessário" para o ensino
público superior.

Também diz que há risco de
colapso financeiro das universi-
dades e institutos federais se for
mantido o valor previsto para este
ano. Em sua decisão, Barroso diz
que o assunto é de "inequívoca re-
levância e possui especial signifi-
cado para a ordem social e a segu-
rança jurídica."

Com esse fundamento deter-
minou o prazo de dez dias para
que o Congresso e o Ministério da
Educação apresentem explica-
ções e, sucessivamente, prazo de
cinco dias para manifestação do
advogado-geral da União, Bruno
Bianco Leal, e ao procurador-ge-
ral da República, Augusto Aras.

Antes mesmo dos cortes feitos
por Bolsonaro, as universidades
já calculavam a necessidade de
um acréscimo de R$ 1,8 bilhão no
orçamento para que pudessem
garantir suas atividades.

Os reitores pediam para que
fosse recomposto o orçamento de
2019, com correção da inflação, já
que tiveram cortes nominais em
2020 e 2021. O orçamento discri-
cionário das federais foi de R$ 6
bilhões em 2019, caiu para R$ 5,5
bilhões em 2020 e chegou a R$ 4,5
bilhões no ano passado.

Para 2022, o orçamento discri-
cionário das universidades fede-
rais é de R$ 5,1 bilhões.

Segundo a ação do PV, encabe-
çada pelo deputado Israel Batista
(PV-DF), presidente da Frente
Parlamentar Mista da Educação,
ao não garantir os recursos míni-
mos para o funcionamento do en-
sino superior público, o governo
fere o princípio democrático, pre-
visto pela Constituição, de auto-
nomia didático-científica, admi-
nistrativa e de gestão financeira e
patrimonial das universidades.

"Este quadro geral de caos or-
çamentário e pane financeira
também associado ao aumento
das desigualdades sociais existen-

tes no país, aumentando a evasão
no ensino superior, por conse-
guinte, dificultando maiores pro-
gressos na seara educacional", diz
a ação.

"A sistemática diminuição
dos repasses orçamentários vio-
la o conteúdo dos direitos e ga-
rantias fundamentais, ao produ-
zir franco e notório retrocesso
em matéria constitucional bem
como ao servir de mero palan-
que ou artifício político para
grupos refratários ao progresso
da democracia constitucional
entre nós e até mesmo ao pró-
prio avanço da ciência", conti-
nua.

Desde o início do governo Jair
Bolsonaro (PL), as universidades
e institutos federais vêm enfren-
tando cortes no orçamento. Em
2019, no primeiro ano de gestão,
30% dos recursos foram contin-
genciados, o que levou as verbas
de livre manejo nas instituições
de ensino ao patamar de uma dé-
cada atrás.

UNIVERSIDADES

VERÃO: Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.Manhã Tarde Noite
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FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

O encontro programado do governador do Es-
pírito Santo, Renato Casagrande (PSB), com o
pré-candidato Sergio Moro (Podemos), amanhã,
foi visto dentro do PT como mais uma tentativa
de minar a federação entre os dois partidos.

O projeto subiu no telhado em razão de posi-
ções adotadas por algumas figuras de expressão
dentro do partido, como Márcio França, ex-go-
vernador de São Paulo. Na quarta-feira passa-
da, França divulgou um vídeo em que reitera
sua intenção de disputar o Palácio do Bandei-
rantes, o que inviabilizaria uma aliança com
Fernando Haddad (PT).

O gesto de Casagrande de receber o algoz do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi con-
siderado por petistas uma afronta inaceitável.

"Lamentável a postura do governador Casa-
grande. Dia triste para o PSB", afirmou o advo-
gado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador
do grupo Prerrogativas e filiado ao PT. "Moro é
um dos responsáveis diretos pela eleição de Jair
Bolsonaro. Não há, pois, sob qualquer justifica-
tiva, por mais criativa que seja, razão para que
um democrata o receba", afirmou.

Segundo dirigentes do PT ouvidos pela repor-
tagem, os gestos de França e Casagrande, além
da atitude expressada em entrevista ao jornal
Folha de S.Paulo pelo presidente do PSB, Carlos
Siqueira, de cobrar mais espaço para o partido
na federação, praticamente inviabilizam o ar-
ranjo entre as legendas. Independentemente
disso, o apoio dos socialistas à candidatura do
ex-presidente não está ameaçado, afirmam li-
deranças partidárias.

PT critica encontro de Casagrande e
Moro vê federação com PSB distante

PSB trabalha para ‘melar’
federação com PT e PCdoB
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Câmara investiga Trump por
manipulação de registros 

A Administração Nacional de
Arquivos e Registros dos EUA,
agência independente ligada ao
governo, descobriu o que acre-
dita configurar informação con-
fidencial em meio a 15 caixas de
documentos da Casa Branca
que Donald Trump levou para
sua residência na Flórida após
deixar a Presidência.

O material foi devolvido so-
mente em janeiro deste ano, um
ano após o republicano deixar a
Casa Branca, depois de um vai-
vém judicial entre sua defesa e a
Administração de Arquivos e
Registros.

A agência independente pe-
diu que o Departamento de Jus-
tiça americano investigue o ca-
so, segundo duas pessoas fami-
liarizadas com o tema relataram
ao jornal The Washington Post.

O assunto também repercu-
tiu no Legislativo, e o comitê de
supervisão da Câmara dos De-
putados anunciou o início de
uma investigação sobre a supos-
ta manipulação dos registros

EUA

Rio estuda
aplicar 2a dose
de reforço 
de vacina 

A Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro
(SMS) avalia a possibilidade
de aplicar a segunda dose de
reforço das vacinas contra a
Covid-19 um ano após a pri-
meira dose de reforço. A in-
formação foi dada pelo secre-
tário municipal de Saúde,
Daniel Soranz, a um podcast
e confirmada pela assessoria
de imprensa da SMS.

No caso de quem tomou as
vacinas CoronaVac, Pfizer e
AstraZeneca no esquema ini-
cial, de duas doses, a primeira
dose de reforço é a terceira
dose, e a segunda seria a
quarta. Já para quem tomou o
imunizante da Janssen, que é
de dose única no esquema
inicial, a segunda dose de re-
forço seria a terceira. Segun-
do a secretaria, a segunda do-
se de reforço é uma realidade
no município do Rio de Janei-
ro desde 27 de dezembro de
2021, em acordo com a reco-
mendação do Ministério da
Saúde, para pessoas com alto
grau de imunossupressão.

"Para a população em ge-
ral, a Secretaria Municipal de
Saúde avalia aplicar a segun-
da dose de reforço um ano
após o recebimento da dose
de reforço, ou seja, da tercei-
ra dose", explicou a SMS.

Na última segunda-feira, o
ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, disse que o tema
tem sido discutido pela área
técnica da pasta, mas não há
previsão de aplicação de
quarta dose para toda a po-
pulação no Brasil.

COVID-19

Policiais civis 
viram réus
pela mortede
João Pedro

Três policiais civis viraram
réus pela morte do adoles-
cente João Pedro Matos Pin-
to, 14, baleado enquanto
brincava com primos e ami-
gos dentro da casa da família
em São Gonçalo, na região
metropolitana do Rio de Ja-
neiro, em 18 de maio de 2020.

O Ministério Público de-
nunciou os agentes em de-
zembro por homicídio du-
plamente qualificado e frau-
de processual (alteração da
cena do crime), após uma
apuração paralela, e a de-
núncia foi acatada no último
dia 25 pela juíza Juliana Gril-
lo El-jaick, titular da 4ª Vara
Criminal da cidade.

"Cabe destacar a extrema
gravidade dos delitos impu-
tados: o homicídio dupla-
mente qualificado consuma-
do de um adolescente de 14
anos de idade e a inovação
artificiosa, por agentes da lei,
do local onde aconteceram
os fatos, com a intenção, se-
gundo a inicial acusatória, de
'criar vestígios de suposto
confronto com criminosos'",
escreveu a magistrada.

Ela também aceitou os pe-
didos da acusação para que
os policiais sejam suspensos
de suas funções públicas du-
rante o processo, fiquem
proibidos de manter contato
com as testemunhas ou de
acessar qualquer unidade da
Polícia Civil e compareçam
mensalmente em juízo. Se-
gundo a decisão, eles ainda
não têm advogado ou defen-
sor público constituído.

O menino João Pedro foi
atingido durante uma incur-
são da Core (Coordenadoria
de Recursos Especiais), espé-
cie de tropa de elite da corpo-
ração, no complexo de fave-
las do Salgueiro –mesma re-
gião onde oito corpos foram
achados num mangue em
novembro do ano passado,
após ação da PM.

SÃO GONÇALO

Nota
POLÍCIA DE PORTUGAL
PRENDE ALUNO QUE
PLANEJAVA ATENTADO 
EM UNIVERSIDADE  

A Polícia Judiciária de Portugal
disse ter impedido, ontem, um
ataque terrorista à Universidade
de Lisboa. De acordo com as
primeiras informações, um
suspeito de 18 anos foi preso
portando armas brancas que
seriam utilizadas no atentado. De
acordo com a imprensa local, o
detido é português e estuda
engenharia na Faculdade de
Ciências da instituição. Ele foi
descrito como alguém de perfil
discreto e introvertido e que tem
o hábito de ser um consumidor
de informações sobre massacres
em escolas. Ainda segundo os
jornais portugueses, a polícia não
identificou motivações religiosas
para o atentado. Na casa do
suspeito, foram apreendidos um
conjunto de facas grande e um
arco e flecha. 

Helicóptero militar dos 
EUA faz primeiro voo sem
piloto e sem tripulação
PATRICIA PAMPLONA/FOLHAPRESS

O
helicóptero militar UH-
60A Black Hawk fez seu
primeiro voo sem piloto

a bordo no último sábado, na ba-
se de Fort Campbell, nos EUA.
Foram 30 minutos no ar, com
uma segunda decolagem realiza-
da na segunda-feira passada.

Os voos fazem parte do pro-
grama Sistema Automação no
Cockpit de Tarefa da Tripulação
Aérea (Alias, na sigla inglês), de-
senvolvido pela Agência de Pes-
quisa Avançada de Projetos de
Defesa (Darpa, também na sigla
em inglês), dos EUA.

Segundo o site da agência, o
Alias foi criado para desenvolver
kits removíveis para promover al-
tos níveis de automação em aero-
naves que hoje exigem pilotos,
permitindo operações seguras de
tripulação reduzida. O objetivo é
dar suporte na execução de "uma
missão inteira, da decolagem ao
pouso, mesmo diante de eventos
de contingência como falhas dos
sistemas da aeronave."

A tecnologia utilizada, Si-
korsky Matrix, pode mudar a
forma com que "aviadores exe-
cutam suas missões ao fornecer
assistência em voos com visibili-
dade limitada ou sem comuni-
cação", diz o comunicado divul-
gado pela Darpa, o que permite
ao sistema executar operações

sem o comando humano.
Segundo Eduardo Mariutti,

professor do Instituto de Econo-
mia da Unicamp e do programa
de pós-graduação em relações
internacionais San Tiago Dantas,
há duas principais implicações
no uso desse tipo de tecnologia. A
primeira é a economia de solda-
dos, uma questão que existe des-
de a Guerra do Vietnã, quando a
população americana se mostrou
inconformada com as mortes em
combate.

"Do ponto de vista militar, há
maior propensão a ações arrisca-
das porque só vai perder mate-
rial. Por mais caro que seja, não
envolve perda de vida de pessoas
altamente treinadas, em cenários
de combates complexos", explica
o especialista em sistemas com-
plexos e teoria do caos.

O segundo ponto é uma
questão ética que já é discutida
no meio sobre "até que ponto
uma máquina pode tomar deci-
sões que vão colocar a vida de
civis em risco", acrescenta. Esse
tipo de dilema é tema frequente
em debates sobre aplicações da
inteligência artificial, ainda
mais em contexto militar. A Dar-
pa não menciona o conceito no
comunicado, mas a tecnologia
pioneira empregada no helicóp-
tero fornece diferentes níveis de
autonomia e automação para
missões específicas.

O texto afirma que o Alias tem
potencializado os avanços em
sistemas de automação dos últi-
mos 50 anos, destacando que
mesmo as aeronaves mais auto-
matizadas hoje exigem que os pi-
lotos gerenciem interfaces com-
plexas e lidem com situações
inesperadas.

"Com o Alias, o Exército terá
muito mais flexibilidade opera-
cional", avalia Stuart Yang, geren-
te de Programa do Escritório de
Tecnologia Tática da Darpa, em
comunicado. "Isso inclui a habili-
dade de operar uma aeronave a
toda hora do dia ou da noite, com
ou sem pilotos e em uma varieda-
de de condições difíceis, como
ambientes visuais desafiadores,
bloqueados e degradados."

A agência afirma que o Exérci-
to americano tem explorado o
uso potencial de tecnologias co-
mo a do Alias. No próximo mês, o
programa pretende conduzir o
primeiro voo com o sistema em
um UH-60M em Fort Eustis, na
Virgínia.

Associado a ações america-
nas mundo afora, o Black Hawk
ocupa um lugar no imaginário
pop: a derrubada de um deles na
Somália virou filme de Ridley
Scott ("Black Hawk Down", "Fal-
cão Negro em Perigo" na versão
brasileira). Ele é usado por for-
ças aéreas em 31 países, inclusi-
ve no Brasil.

TECNOLOGIA

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

Manhã Tarde Noite
05:38 18:34

21º28º 90%

Orani João Tempesta, O.Cist 
Arcebispo do Rio de Janeiro

Cardeal Tempesta

Bendito quem
confia no

Senhor

A s bem-aventuranças deste sexto domingo do
Tempo Comum nos lembram que estamos feli-

zes por depositar nossa confiança em Deus e nossa
esperança em Jesus. Na primeira leitura (Jr 17, 5-8), o
Senhor disse: “Maldito aquele que confia no homem e
se põe em carne humana, mas cujo coração está longe
do Senhor; bem-aventurado aquele que confia no Se-
nhor e espera no Senhor.” No Evangelho (Lc 6, 17. 20-
26), Lucas destaca: “Bem-aventurados os pobres (...);
ai das vossas riquezas. Senhor, sê para mim a rocha
do meu refúgio”. Uma das razões pelas quais as pes-
soas orgulhosas buscam elogios e se sentem magoa-
das por qualquer coisa que possa diminuir sua au-
toestima ou a dos outros é a falta de firmeza interior;
seu único apoio e esperança são elas mesmas.

Não há outra razão pela qual sejam tão sensíveis à
menor crítica, tão insistentes em seus caminhos, tão
ansiosas por serem conhecidas, tão ansiosas por se-
rem consideradas. Não importa o que elas tenham
realizado na vida, elas estão sempre inseguras, insa-
tisfeitas e sem paz. Tal homem, sem humildade, sem
fé neste Deus, que é o Pai, e cujos braços estão conti-
nuamente estendidos para ele, viverá na seca do de-
serto, numa região de água salgada e desabitada (Jr
17, 6). O cristão deposita toda a sua esperança em
Deus, e porque conhece e aceita as suas fraquezas,
não confia muito em si mesmo.

A humildade não consiste em nos humilhar – pois
Deus não nos despreza, somos obra de suas mãos –,
mas em esquecer-nos de nós mesmos e estarmos to-
talmente abertos a Deus: “Quando pensávamos que
tudo estava afundando diante de nossos olhos, nada
mudou”. Afundando, Senhor ah, tu és a minha força
(Salmo 42,2). Se Deus vive em nossa alma, então tu-
do o mais, por mais importante que pareça, é con-
tingente e efêmero. Em Deus, ao contrário, somos
eternos (São Josemaria, Amigos de Deus, 92). O
maior obstáculo que um homem encontra para se-
guir os passos de Cristo é um amor desordenado de
si mesmo, que às vezes o leva a superestimar suas
próprias forças, às vezes ao desânimo. É uma atitude
perpétua de monólogo interior em que os próprios
interesses são ampliados ou exagerados e o ego é
sempre elogiado.

O arrogante exagera suas qualidades, fecha os
olhos para ver seus defeitos e acaba pensando que o
que se desvia do bom senso é uma grande qualidade;
por exemplo, ele se convence de que tem um espírito
de magnanimidade e generosidade, esquecendo que
para ser leal ao grande, ele deve ser leal ao pequeno.
Dessa forma, ele começa a se considerar superior,
degradando injustamente as qualidades de outros
que o superam em muitas virtudes.

São Bernardo aponta diferentes manifestações
progressivas de orgulho: “curioso, querendo saber tu-
do sobre todos; espírito frívolo, por falta de profundi-
dade na oração e na vida; prazer tolo e mal colocado,
muitas vezes alimentando-se dos defeitos dos outros,
zombando deles; jactância; coceira única; arrogância;
presunção; nunca admitir os próprios erros, mesmo
que sejam notórios; relutância em se abrir aos padres
na confissão porque parece que não têm culpa...”. Se
somos pessoas de oração, crescemos em autoconhe-
cimento e não queremos nos comparar com os ou-
tros, muito menos julgá-los. Dizia São Josemaria: “Se
és tão miserável e os outros são miseráveis, como po-
des estranhar?” (Estrada, 446).

Juntamente com a oração, que é o primeiro meio
de que devemos socorrer-nos, procuremos ocasiões
de praticar habitualmente a virtude da humildade:
nos nossos afazeres, na vida familiar, quando esta-
mos sozinhos… sempre!

Procuremos não estar excessivamente preocupa-
dos com as nossas coisas: com a saúde, com o des-
canso, com o êxito profissional, econômico… E, na
medida do possível, falar pouco de nós mesmos, dos
nossos assuntos, daquilo que nos exaltaria aos olhos
dos outros, procuremos evitar sempre a ostentação
de qualidades, bens materiais, conhecimentos.

Aceitemos as contrariedades sem impaciência,
sem mau humor, oferecendo-as com alegria ao Se-
nhor; aceitemos, sobretudo, as pequenas humilha-
ções e injustiças que se produzem na vida diária,
pensando sinceramente: “Que é isso para o que eu
mereço?” (Caminho, 690).

Aprenderemos a ser humildes se nos relacionar-
mos sempre mais intimamente com Jesus. A medita-
ção frequente da Paixão nos leva a contemplar a figu-
ra de Cristo humilhado e maltratado até o extremo
por nós. Será aceso o nosso amor por Ele e um desejo
vivo de imitá-Lo no seu aniquilamento.

O exemplo da Mãe de Deus e nossa, Escrava do
Senhor, possa aumentar em nós o amor à virtude da
humildade. Recorramos a ela, pois é ao mesmo tem-
po, uma Mãe de misericórdia e de ternura, a quem
pessoa alguma jamais recorreu em vão. Peçamos a
Maria que alcance para nós a virtude da humildade,
que ela tanto apreciou; tenhamos certeza de que ela
irá nos atender! Maria pedirá a virtude da humildade
para nós a esse Deus que eleva os humildes e reduz
ao nada os soberbos; e como Maria é onipotente jun-
to do seu Filho, será ouvida com toda a certeza.

oficiais por Trump.
A democrata Carolyn Malo-

ney, que preside o colegiado, dis-
se estar profundamente preocu-
pada com o fato de os registros
não terem sido entregues por
Trump logo no final de seu go-
verno, o que poderia configurar
uma violação à Lei dos Registros
Presidenciais, que exige a preser-
vação de toda a comunicação es-

crita relacionada aos deveres ofi-
ciais de um presidente.

Entre os documentos, esta-
vam as versões originais de uma
carta que o ex-presidente Ba-
rack Obama deixou para Trump
quando ele foi empossado e de
cartas enviadas pelo ditador
norte-coreano, Kim Jong-un, ao
republicano, segundo a mídia
americana.
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