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Pacheco cria
comissão para
atualizar lei do
impeachment 

COM LEWANDOWSKI

O presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG), deter-
minou a instalação de uma co-
missão de juristas para discutir e
apresentar uma proposta legisla-
tiva para atualizar a lei do im-
peachment, datada de 1950. A
comissão será presidida pelo mi-
nistro do Supremo Tribunal Fe-
deral Ricardo Lewandowski. In-
tegram o grupo outros dez juris-
tas, entre eles o ministro do Su-
perior Tribunal de Justiça Rogé-
rio Schietti Machado Cruz, o ex-
senador e ministro do Tribunal
de Contas da União Antonio
Anastasia, acadêmicos e repre-
sentantes da OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil), do Conse-
lho Nacional de Justiça, entre ou-
tros órgãos. O grupo terá um pra-
zo de 180 dias, a partir da instala-
ção da comissão, para a conclu-
são dos trabalhos e apresentação
de um anteprojeto de lei para
atualizar a lei do impeachment.
Ao justificar a instalação da co-
missão, o ato assinado por Pa-
checo cita que a lei do impeach-
ment está defasada em seu cote-
jo com a Constituição. PÁGINA 11

Com medo,
família de
Moïse desiste
de quiosque 

PRESSÃO POLICIAL

A família de Moïse Mugenyi
Kabagambe, 24, desistiu de assu-
mir a concessão dos quiosques
onde o congolês foi espancado e
morto no dia 24 de janeiro, na
Barra da Tijuca, Zona Oeste do
Rio de Janeiro. A informação foi
adiantada pelo jornal O Globo e
confirmada pela reportagem. Se-
gundo o advogado Rodrigo Mon-
dego, da comissão de Direitos
Humanos da OAB-RJ, os familia-
res estão com medo, principal-
mente desde que o responsável
pela concessão de um dos quios-
ques disse que não sairia de lá. "A
partir daí a família ficou com
muito medo. Eles não querem
mais conflito com ninguém",
afirma. Parentes de Moïse disse-
ram que se sentiram intimidados
por dois policiais militares que os
abordaram. PÁGINA 10

Tarcísio diz
que Galeão
estava fadado
ao insucesso

AEROPORTO

NEGACIONISMO

Um dia após o anúncio da
devolução da concessão do
Aeroporto Internacional Tom
Jobim, o Galeão (RJ), o minis-
tro Tarcísio Freitas (Infraes-
trutura) afirmou que o valor
pago em 2013 pelo consórcio
liderado então pela Odebrecht
era irreal e que não haveria re-
ceita suficiente para pagar a
outorga. O Galeão foi ofertado
na época pelo valor mínimo
de R$ 4,8 bilhões e arrematado
pelo consórcio por R$ 19 bi-
lhões. Segundo Tarcísio, isso
representa um pagamento de
outorga anual de R$ 1,2 bilhão
para um ativo que gera R$ 900
milhões de receita operacio-
nal bruta e R$ 400 milhões de
margem por ano. "Como é que
um equipamento que gera R$
400 milhões de margem vai
pagar R$ 1,2 bilhão de outor-
ga? Isso é jogar dinheiro no in-
cinerador. Obviamente, o Ga-
leão estava fadado ao insuces-
so, tinha um contrato muito
ruim", afirmou o ministro nes-
ta sexta-feira durante aula
magna na FAAP. PÁGINA 3

Atividade econômica no
Brasil cresce 4,5% em 2021

A atividade econômica brasileira fechou o ano de 2021 com alta de
4,5%, de acordo com o IBC-Br do Banco Central, divulgado nesta sex-
ta-feira. Em dezembro, o indicador registrou crescimento de 0,33%
na comparação com o mês anterior, na série já livre de influências sa-
zonais. O resultado veio abaixo da das estimativas do mercado finan-
ceiro, que em sua maioria era de alta em 0,6%, mas ainda dentro do

intervalo de projeções. O IBC-Br de dezembro foi o segundo resulta-
do mensal positivo consecutivo, passando de 139,27 pontos para
139,73 pontos na série dessazonalizada, o maior desde agosto de
2021. A produção industrial e o volume de serviços tiveram avanço
acima do esperado. Em novembro, o indicador do BC tinha voltado a
crescer depois de quatro quedas seguidas, subindo 0,51%. PÁGINA 2

Queiroga faz
pouco caso
da vacinação
de crianças

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (foto), disse que o retorno de
crianças e adolescentes às aulas não deve ter nada a ver com a vacina-
ção, durante entrevista ao site "Gazetaweb", em Maceió nesta sexta-fei-
ra. "As vacinas estão disponíveis para que os pais possam levar os seus fi-
lhos aos postos e exercerem este direito à vacinação. A posição do Minis-
tério da Saúde, conforme já publicado, é que as vacinas não são obriga-
tórias. Os pais e responsáveis devem decidir se vacinam ou não os seus
filhos aqui", disse ele. "Esses partidos de esquerda que não arranjaram
vacina para nenhum brasileiro”, disse Marcelo Queiroga. PÁGINA 11

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto (foto), afirmou nesta sexta-feira que vazamentos
de dados do Pix, sistema de pagamentos instantâneos, irão acontecer com "alguma frequência". A declara-
ção foi dada durante evento da Esfera Brasil sobre política monetária. "Como entendemos que esse mundo
de dados vai crescer exponencialmente, os vazamentos vão acontecer com alguma frequência", disse. No
dia 3 de fevereiro, o BC comunicou o vazamento de 2.112 chaves Pix de clientes da instituição de pagamen-
to Logbank, ocorrido entre os dias 24 e 25 de janeiro. PÁGINA 2
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Campos Neto: vazamento de dados
do Pix vai acontecer com frequência
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Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(2/2) 10,75%
Poupança 3
(12/2) 0,50%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 1,82% (jan.)
IPCA 0,54% (jan.)
CDI
0,35 até o dia 11/fev
OURO
BM&F/grama R$ 311,40
EURO Comercial 
Compra: 5,9402 Venda: 5,9408

EURO turismo 
Compra: 6,0080 Venda: 6,1880
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,1981 Venda: 5,1987
DÓLAR comercial
Compra: 5,2408 Venda: 5,2414
DÓLAR turismo
Compra: 5,2503 Venda: 5,4303

ITAUUNIBANCOPN N1 26.53 +5.91 +1.48

PETROBRAS ON N2 37.20 +4.49 +1.60

ITAUSA PN N1 10.52 +4.26 +0.43

PETRORIO ON NM 25.80 +4.24 +1.05

PETROBRAS PN N2 33.76 +4.07 +1.32

MAGAZ LUIZA ON NM 6.35 −8.50 −0.59

USIMINAS PNA N1 15.53 −7.45 −1.25

AZUL PN N2 26.95 −5.84 −1.67

VIA ON NM 4.12 −5.07 −0.22

GOL PN N2 17.75 −4.83 −0.90

ITAUUNIBANCOPN N1 26.53 +5.91 +1.48

VALE ON NM 91.97 −2.02 −1.90

PETROBRAS PN N2 33.76 +4.07 +1.32

INTERMEDICA ON NM 66.95 0.00 0.00

HAPVIDA ON NM 11.90 +1.54 +0.18

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 34.738,06 -1,43

NASDAQ Composite 13.791,154 -2,78

Euro STOXX 50 4.153,66 -1,09

CAC 40 7.025,5 -1,07

FTSE 100 7.661,02 -0,15

DAX 30 15.425,12 -0,42

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,18% / 113.572,35 / 204,58 / Volume: 43.482.165.230 / Quantidade: 4.887.460
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Economia

Dólar fecha estável,
mas acumula quinta
semana de queda 
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

Em um dia marcado por
tensões externas, o dólar fe-
chou estável após operar em
baixa durante quase toda a
sessão, mas acumulou a quin-
ta semana consecutiva de
queda. O mesmo ocorreu com
a Bolsa de Valores de São Pau-
lo (Bovespa), que chegou a su-
bir mais de 1%, mas fechou
próxima da estabilidade.

O dólar comercial encerrou
esta sexta-feira vendido a R$
5,242, com leve alta de 0,01%. A
cotação chegou a cair para R$
5,18 várias vezes ao longo do
dia, mas a queda perdeu força
com as tensões em torno do
conflito entre Rússia e Ucrânia.

Apesar do desempenho
desta sexta, a moeda america-

na encerrou a semana com re-
cuo de 1,5%. Em 2022, a divisa
acumula queda de 5,98%.

O mercado de ações teve
um dia parecido. O Índice Bo-
vespa ( Ibovespa), fechou aos
113.572 pontos, com alta de
0,18%. O indicador chegou a
subir 1,35% até o meio da tar-
de, influenciado por ações de
bancos e de empresas ligadas
a commodities (bens primá-
rios com cotação internacio-
nal). No entanto, passou a ser
influenciado pelas bolsas nor-
te-americanas, que caíram
com a instabilidade geopolíti-
ca entre Rússia e Ucrânia.

A Bovespa fechou a semana
com alta de 1,18%. No ano, o
Ibovespa sobe 8,35%. A cota-
ção internacional do petróleo
subiu quase 4%.

Sábado, domingo e segunda-feira, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2022

IBC-BR

Atividade econômica no
Brasil cresce 4,5% em 2021
NATHALIA GARCIA/ FOLHAPRESS

A
atividade econômica
brasileira fechou o
ano de 2021 com alta

de 4,5%, de acordo com o IBC-
Br do Banco Central, divulgado
nesta sexta-feira.

Em dezembro, o indicador
registrou crescimento de 0,33%
na comparação com o mês ante-
rior, na série já livre de influên-
cias sazonais. O resultado veio
abaixo da das estimativas do
mercado financeiro, que em sua
maioria era de alta em 0,6%, mas
ainda dentro do intervalo de
projeções.

O IBC-Br de dezembro foi o
segundo resultado mensal posi-
tivo consecutivo, passando de
139,27 pontos para 139,73 pon-
tos na série dessazonalizada, o

maior desde agosto de 2021. A
produção industrial e o volume
de serviços tiveram avanço aci-
ma do esperado.

Em novembro, o indicador
do BC tinha voltado a crescer
depois de quatro quedas segui-
das, subindo 0,51% (dado revi-
sado nesta sexta, ante 0,69%).

Os dados podem ser diferen-
tes dos informados anterior-
mente porque a série passa por
revisões frequentes. Os ajustes
normalmente são residuais,
mas a diferença tem sido maior
nos últimos meses em razão
dos choques causados pela
pandemia de Covid-19, segun-
do o BC.

Na comparação com dezem-
bro de 2020, o IBC-Br subiu 1,3%
no último mês do ano. Já no últi-
mo trimestre de 2021, o indica-

dor ficou estagnado em 0,01%,
indicando que a economia bra-
sileira perdeu tração no segun-
do semestre do ano passado.

O IBC-Br mede o ritmo da ati-
vidade econômica do país ao
longo dos meses e leva em conta
o desempenho dos principais
setores da economia: indústria,
agropecuária e serviços.

Divulgado desde março de
2010, ele foi criado para auxiliar
em decisões de política monetá-
ria, considerando que não existe
outro dado mensal de desempe-
nho do setor produtivo.

O índice, considerado uma
prévia do Produto Interno Bruto
(PIB), é uma forma de avaliar a
evolução da atividade econômi-
ca brasileira e ajuda o BC a to-
mar decisões sobre a taxa básica
de juros, a Selic, definida atual-

mente em 10,75% ao ano.
O IBC-Br incorpora informa-

ções sobre o nível de atividade
dos três setores da economia: a
indústria, o comércio e os servi-
ços e a agropecuária, além do
volume de impostos. Segundo o
BC, o IBC-Br terminou o quarto
trimestre do ano com variação
positiva de 0,01% na compara-
ção com o período compreendi-
do entre julho e setembro, tam-
bém considerando os dados
dessazonalizados.

O resultado de 4,5% para o
ano está abaixo da expectativa
do governo, que projetou um
crescimento do PIB de 5,1% em
2021. O resultado, porém, está
em linha com a revisão dos da-
dos do PIB feita pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea).

MERCADOS

Venda da Oi pode fazer cliente pagar
até cinco vezes mais, diz instituto

A venda da Oi para as rivais
Tim, Vivo e Claro levantou um
alerta sobre os preços que os con-
sumidores pagarão após a mu-
dança de operadora.

O Idec (Instituto de Defesa do
Consumidor) afirma que a apro-
vação do Cade (Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica)
para a compra da empresa na
quarta-feira passada não trouxe
garantias legais de que os clientes
que contrataram os serviços mais
baratos da Oi, em comparação
com as concorrentes, poderão
manter o preço que pagam atual-
mente quando forem transferidos
para as outras operadoras.

Levantamento do instituto

aponta que os clientes da Oi po-
derão pagar até cinco vezes mais
em planos e pacotes de dados de
internet e telefonia móvel com a
venda da operadora para outras
gigantes do mercado.

A Anatel (Agência Nacional
de Telecomunicações) não se
pronunciou sobre o aumento de
preços que os consumidores da
Oi podem enfrentar com a troca
de operadora, até a publicação
desse texto.

Para o Procon-SP (Fundação
de Proteção e Defesa do Consu-
midor), o consumidor deve ter
respeitado o seu direito de manter
as condições de pagamento pre-
vistas no contrato atual.

"A alteração do prestador de
serviço sem autorização ou con-
cordância do consumidor, a
princípio, impede que sejam al-
teradas as condições do contrato.
É preciso atentar para a validade
desse contrato e suas cláusulas
de encerramento. Se houver alte-
ração no quadro existente, com
prejuízo ao consumidor, ele deve
reclamar", diz Fernando Capez,
diretor-executivo do órgão.

Segundo o Procon do Rio de
Janeiro, a aquisição da Oi deve
respeitar o direito dos consumi-
dores que atualmente estão vin-
culados à empresa. "O Código de
Defesa do Consumidor proíbe
que os fornecedores modifiquem

ou cancelem de forma unilateral
o contrato firmado entre as par-
tes, ou ainda, que promovam rea-
juste no valor pago", afirmou o ór-
gão, em nota. "Nada impede, con-
tudo, que a nova operadora ofere-
ça outros planos aos consumido-
res, os quais, se forem aceitos,
passarão a vigorar na relação en-
tre as partes."

Estudo mostra preços meno-
res na Oi O estudo do Idec anali-
sou preços de 16 planos da Oi,
Tim, Vivo e Claro entre outubro e
novembro de 2021, e apontou que
a Oi oferecia a mesma quantidade
de serviços por custo menor nas
regiões de São Paulo e Recife (PE),
onde possui forte atuação.

TELEFONIA

Presidente do BC normaliza
vazamento de dados do Pix
NATHALIA GARCIA/FOLHAPRESS

O presidente do Banco Cen-
tral, Roberto Campos Neto, afir-
mou nesta sexta-feira que vaza-
mentos de dados do Pix, sistema
de pagamentos instantâneos,
irão acontecer com "alguma fre-
quência".

A declaração foi dada durante
evento da Esfera Brasil sobre po-
lítica monetária. "Como enten-
demos que esse mundo de dados
vai crescer exponencialmente, os
vazamentos vão acontecer com
alguma frequência", disse.

No dia 3 de fevereiro, o BC co-
municou o vazamento de 2.112
chaves Pix de clientes da institui-

ção de pagamento Logbank,
ocorrido entre os dias 24 e 25 de
janeiro. Este foi o terceiro inci-
dente desde o lançamento do sis-
tema, em novembro de 2020.

Antes, cerca de 160,1 mil
clientes da Acesso Soluções de
Pagamento tiveram dados de
chaves Pix vazados entre 3 e 5 de
dezembro de 2021. Já o primeiro
vazamento do tipo ocorreu em
24 de agosto de 2021, atingindo
414.526 chaves Pix ligadas ao
Banese (Banco do Estado de
Sergipe).

Campos Neto explicou que
incidentes desse tipo tendem a
ser mais comuns com o cresci-
mento do serviço, mas garantiu

que o BC agirá com transparên-
cia em todas as situações, ainda
que de menor impacto.

O presidente do BC minimi-
zou o vazamento de dados de
usuários, argumentando que
CPF e número de celular já são
informações disponíveis para
consulta em outras plataformas.

"É importante entender que o
vazamento de dados do Pix não
são relevantes no sentido de que
são dados que não são tão sensí-
veis", disse.

Em relação ao mais recente
vazamento, o BC afirmou na se-
mana passada que não foram
expostos dados sensíveis, como
senhas, informações de movi-

mentações ou saldos financei-
ros em contas ou outras infor-
mações sob sigilo bancário.

"Apesar da baixa quantidade
de dados envolvidos, o BC sem-
pre adota o princípio da trans-
parência nesse tipo de ocorrên-
cia", disse, em nota, na ocasião.

Atualmente, o Pix tem 120
milhões de usuários cadastra-
dos, entre pessoas físicas e em-
presas.

Em dezembro de 2021, com o
pagamento da segunda parcela
do 13º salário, o número de ope-
rações em um dia com o sistema
de pagamento instantâneos ba-
teu recorde, com 51,9 milhões
de transações em 24 horas.

LADRÕES AGRADECEM

Venda de cloroquina e
ivermectina sobe após
explosão da Ômicron

CHARLATANISMO

JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

Quando a Ômicron começou
a avançar no fim do ano passa-
do, a procura por remédios do
chamado kit Covid acompa-
nhou o ritmo.

O número de unidades de
cloroquina vendidas nas farmá-
cias subiu de um patamar de 96
mil em novembro para mais de
103 mil em dezembro, segunda a
consultoria Iqvia, que monitora
o varejo farmacêutico.

Já a ivermectina, vermífugo

para sarna e piolho, saltou de 1,1
milhão de caixas para 1,5 milhão
na mesma base de comparação.

As vendas dos medicamen-
tos, que não têm eficácia com-
provada contra a doença, mas
foram recomendados por Bolso-
naro na pandemia, vinham em
trajetória de queda desde o final
do primeiro semestre de 2021.

O pico de venda dos dois re-
médios aconteceu em março do
ano passado, quando o país re-
gistrava mais de 3.000 mortes
diárias por Covid-19. 

Inflação atingirá pico
em abril ou maio, 
diz presidente do BC

PROJEÇÃO

WELTON MÁXIMO/ABRASIL - 

A inflação no acumulado
de 12 meses atingirá o pico em
abril ou maio, disse nesta sex-
ta-feira o presidente do Banco
Central (BC), Roberto Cam-
pos Neto. Segundo ele, a que-
bra de algumas safras e a alta
do petróleo no início do ano
fizeram o BC ajustar as esti-
mativas.  

Até recentemente, o Banco
Central acreditava que a infla-
ção atingiria o ponto mais alto
em janeiro e fevereiro, antes de
começar a desacelerar. Para
ele, o Brasil está sendo pressio-
nado por fatores internacio-
nais, mas a inflação brasileira
tem peculiaridades, com os
preços de energia e de com-
bustíveis subindo mais que no
resto do mundo.

O presidente do Banco Cen-
tral apresentou uma estimati-
va segundo a qual o Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA - a inflação
oficial do país) estaria em 6,7%
nos 12 meses terminados em
janeiro se os custos de energia
e de combustíveis estivessem
na média de outros países. No

mês passado, o índice estava
em 10,38% no acumulado de
12 meses. Campos Neto deu as
declarações em evento promo-
vido pelo grupo Esfera Brasil,
que reúne empresários e em-
preendedores. Ele disse que o
aumento da inflação no mun-
do não decorre de problemas
de oferta, mas de deslocamen-
to de demanda após a retoma-
da econômica em vários países
após as fases mais agudas da
pandemia de covid-19.

“Quando olhamos os garga-
los, não dá para dizer que é
(escassez de) oferta com a pro-
dução crescendo tanto. Quem
acreditava que era um proble-
ma de oferta está revendo”,
afirmou. “Houve deslocamen-
to não só na demanda por
bens, mas também por ener-
gia. A produção de bens gasta
seis vezes mais energia”, acres-
centou.

JUROS
Para o presidente do BC, o

Brasil está na frente no proces-
so de aperto monetário em re-
lação à maioria dos países, que
estão com juros ainda abaixo
do nível neutro.

Nota
STF VOLTA A JULGAR REVISÃO DA VIDA TODA PARA INSS

O plenário virtual do STF (Supremo Tribunal Federal) vai retomar o
julgamento da revisão da vida toda no próximo dia 25 de fevereiro. A
previsão é que a decisão final sobre o tema 1102 saia até o dia 9 de
março. A revisão da vida toda é uma ação judicial na qual
aposentados pedem que todas as suas contribuições ao INSS
(Instituto Nacional do Seguro Social), inclusive as realizadas antes da
criação do real, em 1994, sejam consideradas no cálculo do benefício

para aumentar a aposentadoria. O julgamento que vai definir se
correção é constitucional começou em junho do ano passado, mas foi
suspenso após pedido de vista feito pelo ministro Alexandre de
Moraes. O placar está empatado em 5 a 5, e o voto de Moraes será
decisivo. Foram favoráveis à revisão o relator, ministro Marco Aurélio,
acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia, Rosa
Weber e Ricardo Lewndowski. A divergência ocorreu com o voto do
ministro Nunes Marques, que foi seguido pelos ministros Dias Toffoli,
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Luiz Fux.
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Selic a 12,25% tiraria
de 4 mi condições para
adquirir casa própria

JUROS ALTOS

ANA LUIZA
TIEGHI/FOLHAPRESS

A última alta da taxa básica
de juros da economia, a Selic,
ocorreu no dia 2, mas o merca-
do já prevê novos aumentos. O
valor atual, de 10,75% ao ano,
poderia chegar até maio a
12,25%, e o Itaú já cogita 12,5%.

Segundo cálculos do coor-
denador do curso de Desen-
volvimento de Negócios Imo-
biliários da FGV (Fundação
Getulio Vargas), Alberto Aj-
zental, caso isso aconteça, cer-
ca de 4 milhões de famílias
não terão mais capacidade pa-
ra adquirir um imóvel, na
comparação com o início do
ano passado, quando a taxa
estava em 2% ao ano.

Com os juros no patamar
atual, quase 3,5 milhões de fa-
mílias já não conseguem mais
comprar um apartamento de
R$ 250 mil, o tipo mais vendido
no país, informa o professor.

A taxa Selic tem influência
direta sobre a taxa de financia-
mento imobiliário adotada
pelos bancos. Como explica
Ajzental, quando a primeira
sobe ou desce, em até duas se-
manas costumam ser feitas al-
terações nos juros do financia-
mento dos imóveis.

Taxas mais altas de finan-
ciamento imobiliário aumen-
tam o montante a ser pago no
contrato e, o que afeta mais di-
retamente os compradores, o
valor da parcela mensal.

De acordo com Ajzental,

quando a Selic estava em 2%
ao ano, um financiamento pa-
drão para um imóvel de R$ 250
mil teria uma primeira parcela
de R$ 2.191. Com a taxa atual,
o valor subiu para R$ 2.725,
aumento de R$ 534.

Além do peso maior no or-
çamento mensal, um finan-
ciamento mais caro exige
comprovação de renda maior.
No crédito imobiliário, é
aconselhável que o compra-
dor comprometa no máximo
30% da renda familiar. Assim,
a renda mínima para conse-
guir financiar o mesmo imó-
vel passou de R$ 7.303 para R$
9.083 -é preciso ganhar R$
1.780 a mais.

Hoje, uma renda familiar
de R$ 9.083 equivale a quase
7,5 salários mínimos.

Ao final do contrato, calcu-
lado por Ajzental como tendo
duração de 20 anos, o valor to-
tal desembolsado pelo com-
prador será de R$ 427.047, R$
64 mil a mais do que o previsto
com a Selic a 2% ao ano.

"Não estou dizendo que a
família que ganha R$ 7.000
não vai mais comprar imóveis,
mas ela não tem mais condi-
ção de comprar o de R$ 250
mil", afirma o coordenador.

A situação só tende a se
agravar com os novos aumen-
tos previstos para a taxa básica
de juros. A próxima reunião
do Copom (Comitê de Política
Monetária), que define as alte-
rações na Selic, está prevista
para os dias 15 e 16 de março.

AEROPORTO

Tarcísio diz que Galeão
estava fadado ao insucesso
EDUARDO CUCOLO/FOLHAPRESS

U
m dia após o anúncio
da devolução da con-
cessão do Aeroporto

Internacional Tom Jobim, o Ga-
leão (RJ), o ministro Tarcísio
Freitas (Infraestrutura) afirmou
que o valor pago em 2013 pelo
consórcio liderado então pela
Odebrecht era irreal e que não
haveria receita suficiente para
pagar a outorga.

O Galeão foi ofertado na épo-
ca pelo valor mínimo de R$ 4,8
bilhões e arrematado pelo con-
sórcio por R$ 19 bilhões. Segun-
do Tarcísio, isso representa um
pagamento de outorga anual de
R$ 1,2 bilhão para um ativo que

gera R$ 900 milhões de receita
operacional bruta e R$ 400 mi-
lhões de margem por ano.

"Como é que um equipamen-
to que gera R$ 400 milhões de
margem vai pagar R$ 1,2 bilhão
de outorga? Isso é jogar dinheiro
no incinerador. Obviamente, o
Galeão estava fadado ao insu-
cesso, tinha um contrato muito
ruim", afirmou o ministro nesta
sexta-feira durante aula magna
na FAAP (Centro Universitário
Armando Alvares Penteado) pa-
ra lançamento do curso de pós-
graduação em Agronegócios 4.0.

"Isso nasce da crença de que
você podia ser irresponsável em
uma licitação e que, depois, o
governo ia dar um jeitinho. Essa

é a crença que vigorou no Brasil
por muito tempo."

A concessionária RIOgaleão
anunciou na quinta-feira passa-
da o pedido ao governo federal
de devolução do Galeão, citan-
do impactos da crise econômica
e da Covid-19 sobre o setor aé-
reo. O terminal, localizado na
Ilha do Governador, vem en-
frentando dificuldades para re-
tomar suas operações. O prazo
do contrato iria até 2039.

Atualmente, a RIOgaleão é
controlada pela Changi Air-
ports, de Singapura, que tem
participação de 51% no negócio.
A Infraero tem os 49% restantes.

Após o anúncio da empresa,
Tarcísio disse que o terminal se-

rá relicitado em 2023, em um
bloco com o Santos Dumont, no
centro do Rio. A ideia é que os
dois aeroportos tenham o mes-
mo operador. Na prática, a me-
dida adia o leilão do Santos Du-
mont, que estava previsto para o
primeiro semestre de 2022.

A concessionária vai conti-
nuar operando o terminal até
que um novo operador seja defi-
nido em leilão pelo governo fe-
deral.

Nesta sexta, Tarcísio falou
também sobre as concessões
realizadas pelo governo durante
sua gestão, destacando que o
país deverá chegar ao final do
ano com R$ 1 trilhão em proje-
tos contratados.

União coloca à venda
113 imóveis no RS 

RIO GRANDE DO SUL

O Ministério da Economia
vai colocar à venda 113 imó-
veis geridos pela Secretaria de
Patrimônio da União (SPU) e
pelo Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS), no Rio
Grande do Sul.  

A iniciativa faz parte da 5ª
edição do Feirão de Imóveis
SPU, série de eventos que a
pasta tem realizado para divul-
gar a Proposta de Aquisição de
Imóveis (PAI) – mecanismo re-
sultante da aprovação da Lei
nº 14.011, de junho de 2020, e
que permite a qualquer pessoa
ou empresa apresentar sua
proposta de compra de imó-
veis residenciais ou comerciais
pertencentes à União.

Nas quatro primeiras edi-
ções do Feirão, foram coloca-
dos à venda imóveis no Rio de
Janeiro, São Paulo, Minas Ge-
rais e Distrito Federal. Nesta
quinta edição, há imóveis desti-
nados a vários fins, de diferen-
tes tamanhos, nas cidades de
Alecrim, Bagé, Barra do Quaraí,
Butiá, Cacequi, Canoas, Carlos
Barbosa, Caxias do Sul, Cruz Al-
ta, Erechim, Giruá, Imbé, Ijuí,
Ilópolis, Itaqui, Osório, Pelotas,
Porto Alegre, Rio Grande, Santa
Maria, Santana do Livramento,
Santo Ângelo, São Borja, São
Gabriel, São Leopoldo, São Luiz
Gonzaga, São Pedro do Sul,
Torres, Uruguaiana, Três Pas-
sos, Tramandaí, Vacaria, Vera-
nópolis e Viamão.

Entre os 113 imóveis dispo-
níveis no Rio Grande do Sul, há

desde terrenos de 170 metros
quadrados (m²), até glebas de
450 mil m², incluindo o prédio
do Hospital Álvaro Alvim, na
capital gaúcha, fechado desde
o início da pandemia.

A relação dos bens que se-
rão licitados em breve foi apre-
sentada hoje (11), em Porto
Alegre, pelos secretários de
Desestatização, Desinvesti-
mento e Mercados, Diogo Mac
Cord, e de Coordenação e Go-
vernança do Patrimônio da
União, Fabiana Rodopoulos

Para oferecer sua proposta
de aquisição, o interessado
que ainda não esteja cadastra-
do no portal gov.br deve criar
sua conta digital. Depois, basta
acessar o portal Vendasgov,
preencher um formulário com
seus dados pessoais, identifi-
car o imóvel de seu interesse e
fazer a proposta, que será ava-
liada pela Secretaria de Coor-
denação e Governança do Pa-
trimônio da União, do Ministé-
rio da Economia.

Caso a proposta seja aceita,
o interessado deverá provi-
denciar, em até 30 dias, um
laudo de avaliação do imóvel,
com base no qual o ministério
elaborará um edital de concor-
rência pública a fim de verifi-
car se há outros interessados
no mesmo ativo. O proponente
original tem preferência na
eventual oferta de lances e, ca-
so não adquira o bem, será res-
sarcido pelos gastos com a
avaliação do imóvel.
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Com medo, família de Moïse
desiste de comandar quiosque 
A

família de Moïse Mu-
genyi Kabagambe, 24,
desistiu de assumir a

concessão dos quiosques onde o
congolês foi espancado e morto
no dia 24 de janeiro, na Barra da
Tijuca, Zona Oeste do Rio de Ja-
neiro. A informação foi adianta-
da pelo jornal O Globo e confir-
mada pela reportagem.

Segundo o advogado Rodrigo
Mondego, da comissão de Direi-
tos Humanos da OAB-RJ, os fami-
liares estão com medo, principal-
mente desde que o responsável
pela concessão de um dos quios-
ques disse que não sairia de lá.

"A partir daí a família ficou
com muito medo. Eles não que-
rem mais conflito com nin-
guém", afirma.

Como o jornal Folha de
S.Paulo noticiou, parentes de
Moïse disseram que se sentiram

intimidados por dois policiais
militares que os abordaram após
o crime em duas ocasiões, relato
que está sendo apurado pela
Corregedoria da Polícia Militar.

No dia 7 de fevereiro, familia-
res do congolês e a Prefeitura do
Rio formalizaram um termo de
compromisso para que eles pu-
dessem administrar os quios-
ques Tropicália e Biruta, onde
Moïse foi morto, sem pagar alu-
guel até fevereiro de 2030.

A cessão do Biruta ainda de-
penderia de pendências na Jus-
tiça –a concessionária Orla Rio,
responsável pelos estabeleci-
mentos, teria que retomar a pos-
se do lugar, que foi cedido pelo
operador original a terceiros.
Quem o administrava era um
policial militar e sua irmã, se-
gundo os funcionários afirma-
ram à polícia.

Um dos três presos tempora-
riamente pelo homicídio, Ale-
son Cristiano Fonseca, trabalha-
va ali. Já Brendon Alexander Luz
da Silva era funcionário da Bar-
raca do Juninho, em frente aos
quiosques e também gerida pelo
policial. O terceiro preso, Fabio
Pirineus da Silva, vendia caipiri-
nhas na areia.

A ideia seria que os dois
quiosques fossem transforma-
dos em uma espécie de memo-
rial em homenagem à cultura
africana, incluindo um painel
com uma foto do jovem morto.

Mondego afirma que a família
desistiu de administrar os dois
quiosques na Barra da Tijuca,
mas está aberta a alternativas.
"Eles topariam, inclusive, (assu-
mir) algum outro quiosque. Sa-
bemos que existem quiosques
vazios na zona sul", diz.

O objetivo dos familiares, se-
gundo o advogado, é marcar
uma reunião com a prefeitura e a
Orla Rio nesta segunda-feira pa-
ra discutir outras possibilidades.

Com medo após as ameaças,
parentes de Moïse têm recebido
ajuda de algumas organizações
para garantir a própria seguran-
ça. Eles precisaram, por exem-
plo, se mudar do local onde mo-
ravam. Por enquanto, porém,
ainda não recebem proteção ofi-
cial do governo do estado.

A pasta de Desenvolvimento
Social e Direitos Humanos disse
que os familiares poderiam en-
trar no programa Provita, que
visa a proteger vítimas ou teste-
munhas de ameaças. Mondego
afirma, no entanto, que os pa-
rentes do congolês resistem à
ideia porque teriam que cortar
laços com a comunidade.

Bope vê operação que
deixou 8 mortos no RJ
como bem-sucedida

VILA CRUZEIRO

JÚLIA BARBON/FOLHAPRESS

O comandante do Bope
(Batalhão de Operações Espe-
ciais) da Polícia Militar do Rio
de Janeiro classificou como
bem-sucedida a operação que
deixou oito mortos nesta sex-
ta-feira na favela Vila Cruzeiro,
que faz parte do Complexo da
Penha, na Zona Norte carioca.

A avaliação é a mesma que
a do chefe da comunicação da
PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral), que participou da incur-
são. As duas corporações en-
traram na comunidade por
volta das 4h30 para cumprir
ao menos um mandado de
prisão contra Adriano de Sou-
za Freitas, conhecido como
Chico Bento, chefe do tráfico
do Jacarezinho que teria fugi-

do para lá após a ocupação da
favela.

Uma pessoa que não teve o
nome divulgado foi presa até o
início da tarde, mas não foi
Chico Bento. Segundo a Polí-
cia Militar, foram apreendidos
sete fuzis, um simulacro de fu-
zil, quatro pistolas, 14 grana-
das, veículos roubados e gran-
de quantidade de drogas.

"A operação foi bem-suce-
dida. A gente lamenta a morte
de oito pessoas, que poderiam
ter sido presas, mas não acata-
ram a ordem da polícia e resis-
tiram à nossa ação. Se eles fos-
sem presos, seria 100% (bem-
sucedida), aliás, 99% porque
faltou a prisão do Chico Ben-
to", disse à reportagem o te-
nente-coronel Uirá do Nasci-
mento Ferreira, do Bope.

VERÃO: Sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado
com chuva. À noite o tempo fica firme.

Manhã Tarde Noite
05:39 18:34

22º29º 80%

Uerj fará rastreamento de retinopatia
diabética para zerar fila do SUS
ALANA GANDRA/ABRASIL 

Com o objetivo de auxiliar no
atendimento à demanda repri-
mida de atendimentos e proce-
dimentos de diagnósticos reali-
zados pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), provocada pela
pandemia da Covid-19, a Uni-
versidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj) decidiu iniciar um
rastreamento de pacientes com
retinopatia diabética (RD), a
partir de março, com a meta de
zerar a fila do SUS.   

A retinopatia diabética é uma
doença ocular grave e que pode
levar à cegueira se não for trata-
da corretamente. Ela é uma das
manifestações da Diabetes Mel-
litus, sendo considerada a maior
causa de cegueira na população
trabalhadora, abaixo dos 50
anos de idade.

O reitor da Uerj, Ricardo Lodi
(foto), disse nesta sexta-feira
que o objetivo principal, no mo-
mento, é implementar um pro-
tocolo de rastreamento que pos-
sa agilizar a detecção dos casos
de RD por meio de telemedicina

e sistema de inteligência artifi-
cial (IA), de modo a diminuir a
demanda reprimida de pacien-
tes em lista de espera para exa-
me de retina e de consulta com
oftalmologistas. 

“Queremos zerar essas solici-
tações e, posteriormente, im-
plantar uma forma de atendi-
mento eficiente que possa evitar
essa longa espera. Nosso objeti-
vo é prestar um atendimento de

qualidade a toda a população do
estado, pois a Uerj tem compro-
misso com a saúde da popula-
ção”, disse o reitor.

PROCEDIMENTOS
De acordo com levantamento

do Conselho Brasileiro de Oftal-
mologia divulgado, em 2021, cer-
ca de 2,3 milhões de procedimen-
tos para diagnosticar a retinopatia
diabética deixaram de ser realiza-
dos na rede pública entre janeiro
e setembro de 2020, por conta da
pandemia da covid-19. Os atendi-
mentos só começaram a ser nor-
malizados no ano passado.

RASTREAMENTO
O trabalho da Uerj começará

rastreando pacientes já cadas-
trados no sistema e que são mo-
radores da região da Tijuca, Pra-
ça da Bandeira, Alto da Boa Vis-
ta, Vila Isabel, Maracanã, Anda-
raí e Grajaú, bairros da zona
norte do Rio de Janeiro. Os exa-
mes serão realizados por médi-
co oftalmologista especialista
em retina e técnicos em oftal-
mologia capacitados.

DOENÇARio publica datas em
que escolas de samba
desfilarão em abril

CARNAVAL

VINÍCIUS LISBOA/ABRASIL 

A prefeitura do Rio de Janei-
ro publicou nesta sexta-feira
no Diário Oficial do Município
as datas dos desfiles das esco-
las de samba, adiados para
abril em razão da alta de casos
de covid-19.  

O carnaval da Marquês de
Sapucaí vai começar nos dias
20 e 21 de abril, com os desfiles
das escolas da série ouro. Já as
agremiações do Grupo Espe-
cial vão desfilar nos dias 22 e 23
de abril, sexta-feira e sábado.

No domingo (24 de abril),
será a vez das escolas mirins. A
apuração das notas dos jura-
dos será no dia 26 de abril,
uma terça-feira. O desfile das
campeãs do Grupo Especial
encerra a programação da

Marquês de Sapucaí no dia 30
de abril (sábado).

Os desfiles da Avenida In-
tendente Magalhães, na zona
norte da cidade, também ti-
veram o calendário publica-
do nesta sexta-feira. A prefei-
tura divulgou, ainda, que o
Terreirão do Samba, no Cen-
tro do Rio,  terá apresenta-
ções nos dias 20, 21, 22, 23 e
30 de abril. 

A decisão de adiar o carna-
val para abril foi anunciada
conjuntamente em janeiro pe-
las prefeituras do Rio de Janei-
ro e de São Paulo. Com a esco-
lha das datas, as cidades bus-
cam aproveitar o feriado pro-
longado de Tiradentes (21 de
abril). Além disso, o 23 de abril
é feriado de São Jorge no esta-
do do Rio de Janeiro.

YOUTUBE
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Camargo da Fundação
Palmares chama 
Moïse de vagabundo

É O BOLSONARISNO

O presidente da Fundação
Palmares, Sérgio Camargo,
atacou nesta sexta-feira o con-
golês Moïse Mugenyi Kaba-
gambe, 24, assassinado em
um quiosque no Rio de Janei-
ro. Em sua rede social, Camar-
go disse que o jovem foi um
"vagabundo morto por vaga-
bundos mais fortes."

"Moïse andava e negociava
com pessoas que não prestam.
Em tese, foi um vagabundo
morto por vagabundos mais
fortes. A cor da pele nada teve
a ver com o brutal assassinato.
Foram determinantes o modo
de vida indigno e o contexto
de selvageria no qual vivia e
transitava", disse.

Em outra publicação, horas
antes, Camargo também disse
não existir "a menor possibili-
dade" de a Fundação Palma-
res homenagear o congolês.
"Ele foi vítima de crime brutal
mas não fez nada relevante no

campo da cultura. A Palmares
lamenta e repudia a violência,
mas não endossa as narrativas
canalhas e hipócritas da es-
querda", escreveu.

Ele também disse que a
morte não torna Moïse um
mártir ou herói dos negros.
"Moïse foi morto por selvagens
pretos e pardos - crime brutal.
Mas isso não faz dele um már-
tir da "luta antirracista" nem
um herói dos negros. O crime
nada teve a ver com ódio ra-
cial. Moïse merece entrar nas
estatísticas de violência urba-
na, jamais na história."

O congolês foi espancado
até a morte perto de um
quiosque na Barra da Tijuca,
na zona oeste do Rio de Janei-
ro, no último dia 24. Segundo
familiares do jovem, ele foi
agredido após pedir salários
atrasados no quiosque onde
trabalhava como ajudante de
cozinha.

CRÁPULA DA SAÚDE

Queiroga volta a fazer pouco
caso da vacinação de crianças
O

ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga,
disse que o retorno

de crianças e adolescentes às
aulas não deve ter nada a ver
com a vacinação, durante entre-
vista ao site "Gazetaweb", em
Maceió nesta sexta-feira.

"As vacinas estão disponíveis
para que os pais possam levar os
seus filhos aos postos e exerce-
rem este direito à vacinação. A
posição do Ministério da Saúde,
conforme já publicado, é que as
vacinas não são obrigatórias. Os
pais e responsáveis devem deci-

dir se vacinam ou não os seus fi-
lhos aqui", disse ele.

"Esses partidos de esquerda
que não arranjaram vacina para
nenhum brasileiro, sendo todas
elas disponibilizadas pelo Mi-
nistério da Saúde. No nosso en-
tendimento, o retorno às aulas
não têm relação com a vacina-
ção, inclusive é a posição da
Unicef, ONU, Organização
Mundial de Saúde (OMS)",
completou.

No ano passado, a Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz)
atualizou suas recomendações

para prevenir a Covid-19 no re-
torno às aulas presenciais e
destacou, na ocasião, que a va-
cinação deve ser uma das me-
didas buscadas para aumentar
a segurança nas escolas  em
meio à pandemia.

Elaborado por um grupo de
trabalho coordenado pela vice-
presidência de Ambiente,
Atenção e Promoção da Saúde
da Fiocruz, documento divul-
gado nesta sexta-feira avalia
que "a implementação da vaci-
nação para adolescentes pode
reduzir significativamente o fe-

chamento prolongado de tur-
mas, escolas e interrupções de
aprendizagem e lentamente
permitir  o relaxamento das
medidas de proteção na esco-
la", diz o texto.

Para os pesquisadores, "não
há razão para acreditar que as
vacinas não devam ser igual-
mente protetoras contra a co-
vid-19 em adolescentes como
são em adultos e em conjunto
com as medidas de distancia-
mento e uso de máscaras propi-
ciem um retorno às aulas ainda
mais seguro".

Brasil registra mais de 1.100 mortes
por Covid-19 pela 3a vez na semana

O Brasil voltou a registrar
mais de 1.000 mortes por Co-
vid, nesta sexta-feira. Foram
1.121 óbitos e 166.528 casos de
Covid.

O país, assim, chega a
637.232 vidas perdidas e a
27.292.040 pessoas infectadas
pelo Sars-CoV-2 desde o início

da pandemia.
A média móvel de mortes

continua em crescimento e che-
gou a 880 óbitos por dia, aumen-
to de 68% em relação aos dados
de duas semanas atrás. Já a mé-
dia de casos agora é de 139.001
infecções por dia, queda de 24%
também em relação aos dados

de duas semanas atrás.
Os dados do país, coletados

até 20h, são fruto de colabora-
ção entre Folha de S.Paulo,
UOL, O Estado de S. Paulo, Ex-
tra, O Globo e G1 para reunir e
divulgar os números relativos à
pandemia do novo coronaví-
rus.  O Brasi l  registrou

1.923.653 doses de vacinas
contra Covid-19, nesta sexta-
feira.  De acordo com dados
das secretarias estaduais de
Saúde, foram 681.056 primei-
ras doses e 284.664 segundas.
Também foram registradas
2.502 doses únicas e 955.431
doses de reforço.

NOVA VARIANTE

Ladrões roubam 106
armas em empresa de
segurança na Zona Sul 

CRIME ORGANIZADO

ALFREDO
HENRIQUE/FOLHAPRESS

Criminosos roubaram 106
armas de uma empresa de se-
gurança, por volta das 3h30 de
quinta-feira passada, na região
do Sacomã, na zona sul da ca-
pital paulista. Ao menos qua-
tro criminosos, que aparecem
em imagens de câmeras de
monitoramento, são procura-
dos pela polícia.

O vigilante da empresa afir-
mou em depoimento à Polícia
Civil que estava em seu horário
de intervalo, de uma hora, e
que por isso monitorava as câ-
meras de segurança da empre-
sa pelo celular.

Durante o intervalo, ele afir-
ma ter ouvido o barulho do
portão principal do imóvel
sendo aberto e fechado. Este
primeiro acesso, disse ainda o
vigia, fica destrancado, abrin-
do caminho para a segunda
porta, de aço, que fica perma-
nentemente fechada.

O vigilante afirmou que as
imagens das câmeras, monito-
radas pelo celular, estavam
com problemas. Acreditando
que seriam vigias externos
chegando para o trabalho, ele
abriu a porta.

Ele acrescentou à polícia
que, assim que abriu a porta de
aço, foi surpreendido por três

criminosos, que anunciaram o
assalto. Um deles estaria ar-
mado com uma pistola. O fun-
cionário estava desarmado, de
acordo com registros da Polí-
cia Civil.

O funcionário disse ainda
que um dos três ladrões usava
roupa de vigilante e era cha-
mado pelos outros criminosos
de "Paizão".

A vítima prossegue o relato
afirmando que os criminosos
demonstraram conhecer as
dependências da empresa de
vigilância.

Para chegar ao cofre, os
bandidos precisaram passar
por três ambientes diferentes,
destravados em uma sala da
empresa, para onde foram e li-
beraram o acesso às armas.

Além disso, os bandidos
também desligaram parte do
sistema de monitoramento
com câmeras.

O arsenal estava guardado
atrás de uma porta de ferro,
trancada com cadeados e uma
chave tetra, conforme registra-
do pelo 95ºDP (Heliópolis). Os
ladrões usaram um alicate e
um pé de cabra para arrombar
a proteção.

Ao todo, os criminosos leva-
ram 51 revólveres, 36 espingar-
das, 19 pistolas, uma centena
de munições diversas e deze-
nas de coletes à prova de bala.

PSOL encarrega Boulos
de negociar com Lula 

ADESÃO

O pré-candidato ao Governo
de São Paulo pelo PSOL, Gui-
lherme Boulos, vai integrar uma
comissão criada pela sigla para
tratar das negociações com o PT
e demais partidos da esquerda
em busca da criação de uma
aliança em torno do nome do
ex-presidente Lula (PT) nas elei-
ções de outubro.

Além do líder sem-teto, o
presidente nacional da sigla, Ju-
liano Medeiros, e a deputada fe-
deral e líder da bancada do
PSOL na Câmara, Talíria Petro-
ne (RJ), vão integrar a comissão.

A composição do grupo foi
discutida na primeira reunião
da executiva nacional do PSOL
deste ano, realizada nesta sexta-
feira. No encontro, foram esta-
belecidos os temas que deverão
ser levados à mesa de discussão
com o PT. O PSOL defende que
o programa de governo de Lula
encampe pontos de uma agen-

da de esquerda. A ideia é que
um ato na próxima quarta-feira,
em Brasília, com a presença de
dirigentes dos partidos de es-
querda, oficialize a abertura das
negociações e apresente a pau-
ta. Além da coligação com o
PSOL, o PT negocia federação
com PSB, PC doB e PV. "Vamos
lançar na quarta-feira a platafor-
ma do programa que vamos
apresentar à campanha de Lula.
Queremos fazer reunião com os
partidos para apresentar ponto
a ponto e para que isso seja ado-
tado como agenda única da es-
querda", afirmou Boulos à re-
portagem.

Os três eixos programáticos
aprovados na reunião são a re-
vogação do teto de gastos e de
reformas promulgadas nos go-
vernos Michel Temer (MDB) e
Jair Bolsonaro (PL); políticas
ambientais e a implementação
de uma reforma tributária.

Pacheco cria comissão para
atualizar lei do impeachment 
RENATO MACHADO/FOLHAPRESS

O presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG), deter-
minou a instalação de uma co-
missão de juristas para discutir e
apresentar uma proposta legis-
lativa para atualizar a lei do im-
peachment, datada de 1950.

A comissão será presidida pe-
lo ministro do Supremo Tribu-
nal Federal Ricardo Lewan-
dowski. Integram o grupo outros
dez juristas, entre eles o minis-
tro do Superior Tribunal de Jus-
tiça Rogério Schietti Machado
Cruz, o ex-senador e ministro do
Tribunal de Contas da União
Antonio Anastasia, acadêmicos
e representantes da OAB (Or-
dem dos Advogados do Brasil),
do Conselho Nacional de Justi-
ça, entre outros órgãos.

O grupo terá um prazo de 180
dias, a partir da instalação da
comissão, para a conclusão dos
trabalhos e apresentação de um
anteprojeto de lei para atualizar
a lei do impeachment.

Ao justificar a instalação da
comissão, o ato assinado por Pa-
checo menciona que a lei do im-
peachment está defasada em
seu cotejo com a Constituição
Federal.

O texto também argumenta

que a legislação foi usada duas
vezes no plano federal –nos pro-
cessos envolvendo os ex-presi-
dentes Fernando Collor e Dilma
Rousseff– sempre levantando
debates sobre a sua vigência,
compatibilidade com os precei-
tos constitucionais e dificulda-
des procedimentais.

A discussão a respeito da ne-
cessidade de atualizar a lei do
impeachment veio novamente
ao debate no fim do ano passa-
do, por ocasião da CPI da Co-
vid. Os membros da comissão
questionaram a necessidade de
mudanças, para evitar que os
pedidos de impedimento do
presidente da República de-
pendessem unicamente da de-
cisão do presidente da Câmara
dos Deputados,  atualmente
Arthur Lira (PP-AL), aliado de
Jair Bolsonaro –que já se mani-
festou contra a abertura de pro-
cesso e também alteração na le-
gislação.

O relatório final da CPI trouxe
como recomendação um proje-
to de lei que estabelece um pra-
zo para que o presidente da Câ-
mara se manifeste sobre pedi-
dos de impeachment, de 30 dias.
Atualmente, não há prazo.

No sistema atual, pedidos
engavetados servem como po-

der de barganha. Mas outra
questão central por trás dessa
inação é que, a partir do mo-
mento em que um pedido é re-
jeitado, o poder deixa de ser ex-
clusivo do presidente da Câma-
ra. No caso de indeferimento,
abre-se a possibilidade de re-
curso ao plenário, que pode
derrubar a decisão.

A questão também passou a
ser discutida no meio jurídico. O
ministro Ricardo Lewandowski,
que vai presidir a comissão ins-
talada no Senado, publicou arti-
go no jornal Folha de S.Paulo
em outubro do ano passado, no
qual afirmou que urge munir o
impeachment com "laços mais
consistentes, de modo a impedir
que continue dependurada em
preceitos legais da espessura do
pelo de um equídeo".

O impedimento de chefes do
Executivo é regulamentado pela
lei 1079, de 1950, que define os
crimes de responsabilidade e
detalhe o processo de julgamen-
to dos governantes. Lewan-
dowski argumentou que uma
das fragilidades da legislação é a
possibilidade de qualquer cida-
dão apresentar um pedido de
impeachment.

As brechas e imprecisões na
lei, afirmou em seu texto, "aca-

bam tornando o chefe de Estado
presa fácil da volatilidade dos
humores congressuais".

O ministro do Supremo de-
fendeu, por outro lado, que o
defeito mais grave da legislação
é não garantir aos denunciados
ao direito à ampla defesa. O tex-
to da lei também não deixa claro
quais os passos que se seguem à
apresentação do pedido.

"Tal lacuna enseja a interpre-
tação segundo a qual cabe ao
presidente da Câmara decidir
sozinho se autoriza ou não a ins-
tauração do procedimento, com
o que o destino político do su-
premo mandatário da nação fica
submetido à vontade de uma
única autoridade, aliada ou ad-
versária", afirmou.

Já foram protocolados mais
de 100 pedidos de impeachment
contra o presidente Jair Bolso-
naro. Os pedidos argumentam
que o chefe do Executivo come-
teu crime de responsabilidade
por ter desde postado vídeo com
conteúdo pornográfico, pela má
gestão do fundo da Amazônia,
apoio e convocação de atos anti-
democráticos, uso ilegal de re-
des sociais durante a campanha
eleitoral, má conduta no enfren-
tamento da pandemia, entre ou-
tros fatores.

COM LEWANDOWSKI

STF cobra de Damares explicações
sobre nota contra vacinação infantil

O ministro Ricardo Lewan-
dowski, do Supremo Tribunal
Federal (STF), determinou nes-
ta sexta-feira que o Ministério
da Mulher, da Família e dos Di-
reitos Humanos, chefiado por
Damares Alves, explique nota
técnica contra a obrigatorieda-
de do passaporte da vacina e da
imunização de crianças contra
a Covid-19.

O ministro também pediu
pareceres da Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR) e da Ad-
vocacia-Geral da União (AGU)
sobre o documento emitido pe-
la pasta.

No documento, publicado no
mês passado, a pasta declara
que receberá denúncias de pes-
soas que se sentem "discrimina-
das" por não tomarem vacina,
por meio do Disque 100, canal
pelo qual o governo federal re-
cebe denúncias de violência
contra mulheres, crianças e
adolescentes, idosos e outros
grupos minoritários.

O texto é assinado por três se-
cretários e um diretor da pasta
comandada pela ministra Da-
mares Alves:

— Eduardo Freire, secretário
nacional de Proteção Global

substituto;
— Fernanda Monteiro, secre-

tária nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente subs-
tituta;

— Marcelo Dias, secretário
nacional da Família substituto,

— Jailton do Nascimento, di-
retor de Promoção e Educação
em Direitos Humanos.

O ministério afirma, na nota,
que a vacina pediátrica autori-
zada pela Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária),
apesar de fazer parte do Plano
Nacional de Operacionalização
da vacinação contra a Covid,

não deve ser obrigatória.
A pasta condiciona a obrigato-

riedade à inclusão da ação vaci-
nal no Programa Nacional de
Imunização ou no calendário bá-
sico de vacinação da criança.
Conforme a nota, pais ou respon-
sáveis devem ter autonomia so-
bre a decisão de levar ou não os
tutelados para serem vacinados.

O ECA (Estatuto da Criança e
do Adolescente) determina que
a vacinação das crianças nos ca-
sos recomendados pelas autori-
dades sanitárias deve ser obriga-
tória. A Anvisa liberou a vacina-
ção dessa faixa etária no Brasil.

Sábado, domingo e segunda-feira, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2022
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SP fará ação LGBTQIA+
em escola após
agressão a aluna trans

REUNIÃO

MÔNICA
BERGAMO/FOLHAPRESS

A Secretaria da Educação
de São Paulo realiza nesta se-
gunda-feira, um encontro na
Escola Estadual Galdino Pi-
nheiro Franco, em Mogi das
Cruzes (SP), com lideranças e
estudantes transexuais, psicó-
logos e diretores do ensino pa-
ra traçar um plano de ação so-
bre a temática LGBTQIA+ nas
escolas.

A reunião foi convocada
após uma aluna trans da rede
estadual de Mogi das Cruzes
ser agredida por seus colegas,
que também se dirigiam a ela
fazendo uso do pronome mas-
culino.

O episódio, ocorrido na
quarta-feira passada e regis-
trado em vídeo, teve início
após a estudante se irritar com
o tratamento desrespeitoso e
chutar cadeiras da sala de au-
la. Em seguida, houve uma
confusão generalizada, e a es-
tudante precisou contar com a
intervenção de funcionários
para se proteger de socos des-
feridos por diversos colegas.

A intervenção da Secretaria
da Educação contará com a
participação da primeira dire-
tora transexual da rede esta-
dual, Paula Beatriz, da deputa-
da estadual Erica Malungui-
nho (PSOL-SP) e com repre-
sentantes do Conviva, progra-
ma da pasta que se dedica a
analisar vulnerabilidades de
cada unidade escolar e a im-
plementar melhorias de con-
vivência e de segurança.

"A ação visa levar o diálogo
para dentro do ambiente esco-
lar, e a partir disso encontrar
caminhos para a permanência
dessa conscientização", afir-
ma a secretaria, em nota.

A deputada Erica Malun-
guinho repudiou as agressões

em postagens nas redes so-
ciais. "O que estamos ensinan-
do aos nossos adolescentes?",
questionou.

"Como é que essa adoles-
cente volta para a escola, de-
pois de ser humilhada dessa
maneira? A exclusão da popu-
lação T (trans) dos espaços de
educação é o que queremos
ensinar para os nossos jo-
vens?", seguiu.

Como mostrou a Folha, a
mãe da aluna registrou um bo-
letim de ocorrência de lesão
corporal. Ela afirmou que o
caso está sendo tratado como
uma briga normal de escola,
mas que, na opinião dela, é
um crime.

Ela afirmou que a filha já so-
fria bullying com frequência na
escola. Um dia antes das agres-
sões, ela teria relatado à mãe
que garotos teriam jogado bis-
coitos nela, além de provocá-
la. Ainda segundo a mãe, antes
da briga, uma pessoa teria arre-
messado um copo com água
no rosto da filha, que reagiu.

A jovem agredida, que apa-
rece nos vídeos, não conse-
guiu prestar depoimento no
dia do ocorrido por ter ficado
em estado de choque.

O chefe de gabinete da Se-
cretaria Estadual da Educa-
ção, Henrique Pimentel, afir-
mou que, com base nas apura-
ções preliminares, "tem a in-
clinação a acreditar" que a vio-
lência contou com motivação
transfóbica. "Mas, indepen-
dentemente da motivação, a
escola precisa ser um ambien-
te seguro de qualquer forma,
respeitando a diversidade."

No dia 31 de janeiro, o Go-
verno de São Paulo promoveu
o primeiro debate voltado aos
profissionais da rede de ensi-
no sobre a transexualidade,
por ocasião do dia da visibili-
dade Trans no Brasil.

CANADÁ

Caminhoneiros: EUA querem
fim de protestos antivacina
O

s protestos iniciados
por caminhoneiros
contrários à obriga-

toriedade de vacinas contra a
Covid-19 no Canadá, conheci-
dos como "comboios da liberda-
de", transbordaram para outros
países, geraram consequências
econômicas e levaram o gover-
no dos Estados Unidos a pres-
sionar o vizinho por medidas
mais duras.

Ponto central da tensão, o blo-
queio da ponte Ambassador, que
liga a cidade americana de De-
troit à canadense Windsor, expôs
o impacto causado pelo que, ini-
cialmente, o premiê Justin Tru-
deau descreveu como uma "mi-
noria marginal". A conexão é um
elo vital para a indústria automo-
bilística, irritada com um blo-
queio que, após dois anos pan-
dêmicos, ameaça gerar desabas-
tecimento e queda nos lucros.

Washington instou as autori-
dades canadenses a usarem os
poderes federais para apaziguar
a situação e encerrar os blo-
queios, segundo informações da
mídia americana. Os EUA ofere-
ceram, ainda, ajuda dos depar-
tamentos de Segurança Interna
e Transportes, caso necessário,
mas sem detalhar como seria a
cooperação bilateral.

A pressão também veio por
parte da governadora de Michi-
gan, a democrata Gretchen
Whitmer, que pediu que as au-
toridades "tomem todas as me-
didas necessárias" para aliviar o
bloqueio econômico. "(Essa si-
tuação) está atingindo a renda
das famílias e as linhas de pro-
dução. Isso é inaceitável", afir-
mou, em comunicado.

Em resposta, o prefeito de
Windsor, na província de Ontá-
rio, Drew Dilkens, disse que a ad-
ministração, junto à indústria
automobilística local, busca con-
seguir na Justiça uma liminar
que obrigue a saída dos manifes-
tantes. Mas sinalizou que esse é
apenas um passo e que retirar os
caminhoneiros à força não é uma
possibilidade descartada.

"Se os manifestantes não saí-
rem, terá de haver um caminho
a seguir", disse ele à rede CNN.
"Se isso significa removê-los fi-
sicamente, então o removere-
mos. E estamos preparados pa-
ra fazer isso."

O bloqueio tem custado US$
400 milhões (R$ 2 bilhões) em
bens comerciais e alimentos to-
dos os dias, segundo cálculos di-
vulgados pelo prefeito Dilkens,
que reforçou tratar-se de uma
crise nacional, e não local.

Enquanto isso, o autodeno-
minado comboio da liberdade
respinga em outras regiões. Ins-
pirados pelos caminhoneiros,
manifestantes também saíram
às ruas da Nova Zelândia. A polí-
cia local chegou a prender mais
de 120 pessoas em um protesto
contra restrições ligadas à pan-
demia em torno do Parlamento
nacional nesta quinta-feira.

O confronto com a polícia es-
calou a adesão ao movimento,
que no país foi apelidado de
"acampamento da liberdade".
De 250, o número de manifestan-
tes cresceu para mais de 1.500 na
noite de quinta (manhã de sexta
no Brasil), segundo contagem da
agência de notícias AFP.

Já na França, a previsão de
carros, motos e caminhões sain-

do de várias partes do país em
direção à capital, Paris, fez com
que a polícia da cidade estabele-
cesse um decreto proibindo esse
tipo de manifestação entre sexta
e esta segunda-feira.

"Haverá um destacamento
especial para prevenir blo-
queios nas principais vias, mul-
tas e prisões serão aplicadas em
quem infringir a proibição do
protesto", afirmou a polícia pari-
siense em nota.

O mesmo comunicado lem-
bra de artigo do código de trân-
sito que lista as punições para
quem impede o tráfego de vias
públicas -entre elas, dois anos
de prisão, multa de 4.500 euros
(R$ 26,8 mil) e suspensão da
carteira de motorista por três
anos ou mais.

"Se as pessoas querem se ma-
nifestar do jeito normal, elas po-
dem", disse o ministro do Inte-
rior Gerald Darmanin a uma
emissora francesa. "Se elas qui-
serem bloquear o trânsito, nós
vamos intervir."

Um grupo -entre dezenas-
com cerca de 350 mil pessoas no
Facebook chamado "Le convoi
de la liberté" (tradução literal do
nome dado aos protestos cana-
denses) compartilha mensagens
sobre as carreatas. Algumas dei-
xaram cidades do sul do país já
na quarta-feira passada.

Segundo o jornal francês Le
Monde, usuários ativos nos gru-
pos e aplicativos de mensagens
sobre a mobilização se apresen-
tam como "apolíticos e cidadãos
comuns" e emulam discurso
que se aproxima do observado
nas manifestações dos "coletes
amarelos", em 2018.

A ideia do comboio francês é
seguir de Paris até a vizinha Bél-
gica, mais especificamente à ca-
pital Bruxelas, que também é o
centro administrativo da União
Europeia (UE). O prefeito Phi-
lippe Close disse que os mani-
festantes serão bloqueados por-
que não houve pedidos de per-
missão para a entrada de com-
boios na cidade.

A polícia austríaca também
se manifestou dizendo que
"comboios da liberdade" não se-
riam permitidos em Viena sob o
argumento de que eles causa-
riam um distúrbio inaceitável e
poluição.

No Canadá, a estratégia teve
origem a partir de manifesta-
ções de caminhoneiros que são
contra a obrigatoriedade de pas-
saporte vacinal para atravessar a
fronteira com os EUA.

O movimento, no entanto,
vem encolhendo: no último fim
de semana, a polícia contou
1.000 caminhões e 5.000 mani-
festantes, um terço do que foi re-
gistrado no pico dos protestos
contra as restrições, quando ha-
via cerca de 3.000 caminhões e
15 mil pessoas nas ruas de Otta-
wa. De acordo com a agência
AFP, na terça (8) havia entre 400
e 500 caminhões bloqueando o
centro da cidade.

O Canadá destina 75% de
suas exportações para os EUA, e
os caminhões desempenham
um papel crucial no transporte
entre os dois países, o que mos-
tra a dimensão econômica do
bloqueio. Só em peças de auto-
móveis, cerca de 100 milhões de
dólares canadenses cruzam a
fronteira diariamente.

Escândalo de espionagem
em Israel leva a inquérito 
e pode atingir políticos

Os escândalos internacionais
envolvendo o software de espio-
nagem Pegasus, da empresa NSO
Group, eram algo que os israelen-
ses observavam com preocupa-
ção, mas de longe -mais ligados a
episódios controversos como o
do assassinato do jornalista sau-
dita Jamal Khashoggi do que à vi-
da cotidiana.

Agora, tudo mudou. Em uma
série de reportagens no último

mês, o jornal Calcalist vem reve-
lando que o Pegasus também foi
usado em Israel para a polícia es-
pionar, sem autorização judicial,
centenas de pessoas, incluindo
ministros, prefeitos, servidores,
jornalistas, empresários e mem-
bros da sociedade civil, como ati-
vistas. o ano passado, depois da
revelação de que líderes mundiais
a exemplo do presidente da Fran-
ça, Emmanuel Macron, foram al-

vos em potencial da Pegasus, a di-
reção da NSO disse que a empresa
não operava em telefones israe-
lenses e americanos. As reporta-
gens de agora, porém, apontam a
contradição, fazendo o tema re-
verberar há semanas. A polícia ne-
ga veementemente qualquer uso
indevido do software, mas o mi-
nistro da Segurança Pública,
Omer Barlev, decidiu criar um
grupo com membros do Gabinete

PEGASUS

Motorista bêbado mata
ciclista, mas polícia não
vê ‘intenção de matar’

CRIME CULPOSO

FÁBIO PESCARINI/FOLHAPRESS

Um ciclista de 17 anos foi
morto por volta das 22h45 de
quinta-feira passada, ao ser
atropelado na altura do número
1900 da avenida Corifeu de Aze-
vedo Marques, na região do Bu-
tantã, zona oeste da cidade de
São Paulo. Claudemir Kauã dos
Santos Queiroz trabalhava co-
mo entregador. Chegou a ser so-
corrido pelo Samu (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgên-
cia) ao Hospital Universitário,
mas não resistiu.

O motorista, o empresário
Rafael Maurício Moraes Diniz,
39, segundo a Polícia Militar, re-
cusou-se a fazer o teste do bafô-
metro. Ele apresentava sinais de
embriaguez e foi preso, de acor-
do com a Secretaria da Seguran-
ça Pública. Sua carteira de habi-
litação está suspensa desde 15
de junho do ano passado.

O caso foi registrado pela po-
lícia como homicídio culposo,
quando não há a intenção de
matar.

Em audiência de custódia na
tarde desta sexta-feira, a Justiça
transformou a prisão em fla-
grante do empresário em pre-
ventiva. E também foi decretada
a suspensão do direito de dirigir
ou proibição para obtenção da
carteira de habilitação até con-
traordem.

De acordo com boletim de
ocorrência, o motorista do veí-
culo possuía mais sinais notó-
rios de embriaguez, como olhos
vermelhos, halitose etílica, fala
lenta e pastosa, desordem nas
vestes e exaltação. Ele, inclusive,
chegou a ser algemado.

Segundo a polícia, o motoris-
ta, que dirigia um veículo de lu-

xo Volvo V40, ano 2016, foi leva-
do para o Hospital Bandeiran-
tes, sendo liberado de volta para
a polícia e autuado em flagrante.

À PM pessoas que estavam
no local contaram que o aciden-
te ocorreu em uma faixa de pe-
destres. As testemunhas disse-
ram ainda que Claudemir foi ar-
rastado por alguns metros,
quando caiu de cima do veículo.

Policiais militares afirma-
ram que populares tentaram
agredir o motorista. Conforme
o boletim de ocorrência, uma
testemunha disse que, após o
atropelamento, o motorista
desceu do veículo, olhou para o
ciclista e encostou em uma pa-
rede, quando começou a dis-
cussão com pessoas que esta-
vam no local.

Como se negou a fazer o teste
do bafômetro, segundo a polí-
cia, o empresário foi levado para
o IML (Instituto Médico Legal),
mas se recusou a permitir a co-
leta de material biológico para
constatar se estava embriagado.

Ainda segundo boletim de
ocorrência, na presença de um
advogado, o motorista disse que
estava na casa de sua noiva e
que, por volta de 21h30, foi bus-
car comida japonesa em um res-
taurante. Afirmou que, enquan-
to esperava a comida, tomou
uma cerveja long neck.

Na volta para a casa da com-
panheira, houve o acidente em
uma curva. De acordo com o do-
cumento policial, o empresário
não soube dizer se cochilou ao
volante.

O motorista ainda afirmou
que, quando sentiu a colisão,
imediatamente freou o veículo e
o airbag foi acionado, não po-
dendo visualizar a vítima.

Otan aponta 'risco real' de 
um conflito armado na Europa

O secretário-geral da Otan,
Jens Stoltenberg, voltou a alertar
nesta sexta-feira para o "risco
real de um novo conflito arma-
do" na Europa, durante uma vi-
sita a uma base militar da Alian-
ça, situada na Romênia.

"O número de soldados rus-
sos aumenta, enquanto os pra-
zos de advertência diminuem",
avisou Stoltenberg na base de
Mihail Kogalniceanu, no sudes-
te da Romênia, perto do mar Ne-
gro. Os ocidentais levam sema-
nas acusando Moscou de prepa-
rar uma agressão militar contra
a Ucrânia.

Mil militares americanos en-
viados por Washington como re-
forço devem chegar à Romênia
esta semana para consolidar o
flanco oriental da Aliança.

Outros cenários distintos a
uma invasão da Ucrânia tam-
bém são contemplados, acres-
centou, como "tentativas de der-

rubar o governo de Kiev ou cibe-
rataques híbridos".

"Ao mesmo tempo, não há
nenhuma certeza, então conti-
nuamos pedindo à Rússia uma
desescalada e que participe de
um diálogo político com a
Otan", acrescentou o chefe da
Aliança durante coletiva de im-
prensa junto ao presidente ro-
meno Klaus Iohannis.

O responsável disse que a
Otan está "preocupada" com es-
sa "concentração de tropas,
acompanhada de uma retórica
ameaçadora por parte da Rús-
sia" e destacou a "unidade" dos
aliados e sua determinação pa-
ra reagir.

"É por isso que a presença de
tropas da Otan na Romênia é
tão importante", destacou Stol-
tenberg.

"Enfrentamos a crise mais
grave desde a queda da Cortina
de Ferro", lançou por sua vez Io-

hannis, denunciando "a estraté-
gia de intimidação da Rússia".

Dezenas de tanques america-
nos de transporte de tropas, que
antes estavam estacionados na
Alemanha, chegaram à Romê-
nia nas últimas 36 horas, rumo à
base de Mihail Kogalniceanu.

No entanto, o embaixador
russo em Bucarest, Valery Kuzu-
min, disse nesta quarta-feira
que a única coisa que essas mo-
bilizações militares fazem é
"reacender o fogo" e "contribuir
para uma escalada das tensões".
Um dia depois, o ministério ro-
meno das Relações Exteriores o
convocou.

Romênia, membro da Alian-
ça Atlântica desde 2004, abriga
900 soldados americanos, 140
italianos e 250 poloneses.

As autoridades ucranianas
minimizaram nesta sexta-feira
as declarações do presidente
dos Estados Unidos, Joe Biden,

pedindo aos seus concidadãos
que deixem este país devido ao
risco de uma invasão russa.

"Não há nada de novo nesta
declaração", disse o ministro
das Relações Exteriores da Ucrâ-
nia, Dmytro Kuleba.

Dias atrás, o governo ucra-
niano já considerava exagerada
a decisão de Washington de eva-
cuar seu pessoal diplomático.

"Conhecemos a posição dos
Estados Unidos, que já fez esse
tipo de declaração antes", disse
Kuleba a repórteres.

"Eles já começaram a evacuar
parte de seus funcionários da
embaixada e familiares. Esta de-
claração não mostra nenhuma
mudança radical na situação",
acrescentou.

Na quinta-feira, o presidente
Joe Biden pediu aos cidadãos
dos EUA que "saiam agora" de-
vido à suposta ameaça repre-
sentada pelas forças russas.
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de Segurança do país para apurar
o caso. O clamor, no entanto, é pe-
la abertura de uma comissão de
inquérito independente, que in-
vestigue o possível envolvimento
do alto escalão da polícia -ou da
política- na espionagem ilegal.

"O Pegasus e ferramentas se-
melhantes são importantes na lu-
ta contra o terrorismo e crimes
graves, mas não se destinam a
campanhas de 'phishing' direcio-
nadas ao público ou a servidores
israelenses, e é por isso que preci-
samos entender exatamente o
que aconteceu", disse o primeiro-
ministro Naftali Bennett.

"Phishing" é uma tática co-
mum de hackeamento, que con-
siste no envio de mensagens com
links ou anexos maliciosos; se a
vítima clicar no conteúdo, aciona
o download de um malware (pro-
grama criado para infectar dispo-
sitivos eletrônicos) que passa a
espionar o aparelho. 
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