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Decreto criará corrida ilegal por ouro 
O decreto do presidente Jair Bolsonaro (PL) para

apoiar a mineração artesanal vai criar uma corrida ilegal
pelo ouro na Amazônia e impulsionar novos casos de uso
de balsas como o que ocorreu no rio Madeira, diz o
Greenpeace. Ontem, o governo federal publicou dois de-

cretos sobre mineração. Um deles apresenta o Pró-Mapa
(Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Mineração
Artesanal e em Pequena Escala). "O decreto diz aos ga-
rimpeiros: não temam, vou regularizar vocês. Essa men-
sagem vai na contramão do dever da PF (Polícia Federal)

de combater o garimpo, por exemplo. Mas não tinha co-
mo criticar a PF ou pará-la. Aí tem de legalizar o que é ile-
gal", diz Danicley Aguiar, porta-voz da campanha Ama-
zônia do Greenpeace. Bolsonaro é um antigo defensor do
garimpo e tem os garimpeiros como apoiadores. PÁGINA 3

O BB (Banco do Brasil) registrou
lucro líquido ajustado de R$ 5,9 bi-
lhões no quarto trimestre de 2021,
um crescimento de 60,5% na com-
paração com o mesmo período do
ano anterior, segundo balanço di-
vulgado ontem. Em relação ao ter-
ceiro trimestre de 2021, o lucro
avançou 15,4%. Já no acumulado
do ano passado, a instituição finan-
ceira teve lucro recorde de R$ 21 bi-
lhões, crescimento de 51,4% ante
2020. Para 2022, o BB projeta um
lucro líquido ajustado entre R$ 23
bilhões e R$ 26 bilhões. De acordo
com o banco, o resultado é explica-
do por menores despesas com pro-
visões (-40,2%), crescimento da
carteira de crédito, incremento nas
receitas de prestação de serviços e
na margem financeira bruta.
"Construímos o resultado histórico
do ano passado a partir da busca
por maior rentabilidade, da gestão
da qualidade da carteira de crédito
e do controle permanente de des-
pesas", afirmou Fausto Ribeiro (fo-
to), presidente do BB, em nota. A
carteira de crédito da estatal encer-
rou dezembro em R$ 874,9 bilhões,
evolução de 17,8% em bases anuais
e de 7,4% na comparação trimes-
tral.  PÁGINA 2

Rússia diz que
há chance 
de acordo
sobre Ucrânia 

GUERRA BALANÇO

Com a crise entre Rússia e
Ucrânia entrando em uma se-
mana decisiva, o governo de
Vladimir Putin emitiu sinais de
abertura diplomática ao Oci-
dente. Ao mesmo tempo, o alar-
mismo do outro lado só aumen-
tou, com os Estados Unidos mo-
vendo sua embaixada de Kiev
para Lviv, bastião no oeste ucra-
niano. A indicação do russo é
um padrão repetitivo, que refor-
ça as suspeitas daqueles que
acreditam que ele quer dizer
que está pronto para a guerra,
mas que de fato não pretende
iniciar uma. No raciocínio in-
verso, vocalizado por críticos do
russo principalmente nos EUA e
no Reino Unido, há o temor de
que ele só esteja ganhando tem-
po para preparar uma ação mi-
litar contra o vizinho. PÁGINA 4

Agronegócio
tem superávit 
de US$ 7,7 bi
em janeiro 

IPEA

STF

A balança comercial do agro-
negócio apresentou saldo positi-
vo, em janeiro deste ano, de US$
7,7 bi. As exportações do setor
cresceram 57,5% em relação ao
mesmo mês do ano passado,
com resultado em valor de US$
8,8 bi, enquanto as importações
caíram para US$ 1,1 bi, queda de
15,5% na mesma comparação.  A
balança comercial total, que in-
clui todos os setores, além da
agricultura, os resultados apon-
tam déficit de US$ 214,4 milhões.
As informações foram divulga-
das ontem pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada
(Ipea). Na análise dos últimos 12
meses, a alta foi de 23,1% nas ex-
portações agrícolas e de 16,7%
nas importações, o que contri-
buiu para o saldo da balança  do
agronegócio de US$ 108,5 mi-
lhões nesse período. PÁGINA 2

Banco do Brasil atinge lucro 
recorde de R$ 21 bi em 2021

ABRASIL

Damares é proibida
de abrir Disque 100
para não vacinados

O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, de-
terminou ontem que os ministérios da Saúde e da Mulher, Família e Di-
reitos Humanos modifiquem notas técnicas que se opõem ao passaporte
vacinal e à obrigatoriedade da vacinação de crianças contra a Covid. Le-
wandowski ainda determina que o Disque 100, canal do governo para de-
núncias de violações dos direitos humanos, deixe de ser usado para quei-
xas contrárias à exigência de comprovante de vacinação. Ele afirma ainda
que as pastas comandadas pelos ministros Marcelo Queiroga e Damares
Alves (foto), contribuem "para a manutenção do ainda baixo índice de
comparecimento de crianças e adolescentes aos locais de vacinação, cu-
jo reflexo é o incremento do número de internações de menores em uni-
dades de terapia intensiva –UTIs– em 61% em São Paulo". PÁGINA 3

MARCELO CAMARGO/ABRASIL
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PETROBRAS ON N2 36.24 −2.58% −0.96
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VIA ON NM 4.02 −2.43 −0.10
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Bolsas no mundo
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Dow Jones 34.566,17 -0,49

NASDAQ Composite 13.790,918 +0,00

Euro STOXX 50 4.057,79 -2,31

CAC 40 6.852,2 -2,27

FTSE 100 7.531,59 -1,69
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Dólar atinge menor
valor em cinco meses;
Bovespa sobe 0,29%
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Apesar do agravamento das
tensões entre Rússia e Ucrânia,
o dólar não sentiu as tensões
no mercado externo e caiu pa-
ra o menor valor em cinco me-
ses. A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) também re-
sistiu à baixa nos índices euro-
peus e norte-americanos e fe-
chou em alta pela quinta ses-
são consecutiva.  

O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,219,
com recuo de R$ 0,024 (-
0,46%). A cotação começou o
dia em alta, chegando a R$
5,26 por volta das 9h30, mas
logo inverteu o rumo e passou
a cair após a abertura do mer-
cado norte-americano.

A moeda norte-americana
está no nível mais baixo desde
6 de setembro, quando estava
a R$ 5,177. A divisa acumula
queda de 1,65% em fevereiro e
de 6,41% em 2022.

No mercado de ações, o dia
também foi dominado pela re-
sistência às pressões externas.
O Índice Bovespa (Ibovespa),
fechou ontem aos 113.899
pontos, com leve alta de
0,29%. O indicador chegou a
cair em alguns momentos do
dia, mas conseguiu consolidar
os ganhos, impulsionado por
ações de bancos, que estão di-
vulgando lucros maiores que o
esperado.

A Bolsa subiu, mesmo com
o recuo das ações da Petro-
bras. Influenciados pelas ten-
sões na Ucrânia, os papéis da
estatal, os mais negociados na
bolsa, caíram 2,25% (ações
preferenciais) e 2,58% (ações
ordinárias). As ações despen-
caram mesmo com a cotação
internacional do petróleo ten-
do atingido o maior nível des-
de 2014. O barril do tipo Brent,
que serve de referência para a
Petrobras, foi negociado a US$
96 ontem.

Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

BALANÇO

BB atinge lucro recorde 
de R$ 21 bilhões em 2021       
LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

O
BB (Banco do Brasil)
registrou lucro líqui-
do ajustado de R$

5,9 bilhões no quarto trimestre
de 2021, um crescimento de
60,5% na comparação com o
mesmo período do ano ante-
rior, segundo balanço divulga-
do ontem. Em relação ao ter-
ceiro trimestre de 2021, o lucro
avançou 15,4%.

Já no acumulado do ano pas-
sado, a instituição financeira te-
ve lucro recorde de R$ 21 bi-
lhões, crescimento de 51,4% an-
te 2020.

Para 2022, o BB projeta um
lucro líquido ajustado entre R$
23 bilhões e R$ 26 bilhões.

De acordo com o banco, o re-
sultado é explicado por menores
despesas com provisões (-
40,2%), crescimento da carteira
de crédito, incremento nas re-
ceitas de prestação de serviços e
na margem financeira bruta.

"Construímos o resultado

histórico do ano passado a partir
da busca por maior rentabilida-
de, da gestão da qualidade da
carteira de crédito e do controle
permanente de despesas", afir-
mou Fausto Ribeiro, presidente
do BB, em nota.

A carteira de crédito da esta-
tal encerrou dezembro em R$
874,9 bilhões, evolução de 17,8%
em bases anuais e de 7,4% na
comparação trimestral.

Em linha com os pares priva-
dos, o banco projeta para este
ano uma desaceleração no rit-
mo de crescimento da carteira,
entre 8% e 12%.

Entre as pessoas físicas, o
avanço da carteira de crédito foi
de 4,5% na comparação com se-
tembro, para R$ 265,6 bilhões. O
resultado foi influenciado pela
performance positiva em frentes
como empréstimo pessoal (6,4%)
e cartão de crédito (20,4%).

No caso das pessoas jurídi-
cas, a carteira do banco cresceu
7,7% em bases trimestrais, para
R$ 317,8 bilhões.

No agronegócio, a carteira
cresceu 9,9% na comparação
com setembro de 2021, para R$
248 bilhões, com destaque para
o avanço de 14,3% na área de
custeio agropecuário e de 22%
na de investimentos ao setor.

"Nos últimos anos, o agrone-
gócio tem sido o setor da eco-
nomia com maior dinamismo e
resiliência. Ser o líder desse
mercado nos garante receitas
consistentes", afirmou o presi-
dente do BB.

Já o índice de inadimplência
do banco acima de 90 dias ter-
minou dezembro passado em
1,75%, uma queda de 0,15 ponto
percentual ante igual período de
2020 e de 0,07 ponto em relação
a setembro de 2021.

"A gestão da nossa carteira de
crédito é realizada com uso de
modelos de inteligência analíti-
ca, que permite o crescimento
sustentável do crédito, mesmo
em linhas de maior risco. Como
resultado, nosso índice de ina-
dimplência encontra-se abaixo

da média do sistema financei-
ro", disse Ribeiro.

A PCLD (Provisão para Crédi-
tos de Liquidação Duvidosa) so-
mou R$ 3,79 bilhões no quarto
trimestre, queda de 26,5% na
comparação anual e de 3,4% na
trimestral.

Em 2021, a PCLD do banco
totalizou R$ 13,1 bilhões, queda
de 40,2%. Para 2022, o banco
projeta uma provisão entre R$
13 bilhões e R$ 16 bilhões.

O RSPL (Retorno sobre o Pa-
trimônio Líquido) do BB, indi-
cador que mede a rentabilidade
da operação da instituição fi-
nanceira, avançou para 15,8%
em 2021, contra 12% no final do
ano anterior.

O banco aprovou o pagamen-
to de aproximadamente R$ 2,3
bilhões aos acionistas em divi-
dendos e juros sobre o capital
próprio, relativos ao quarto tri-
mestre de 2021. Os valores pa-
gos terão como base a posição
acionária do próximo dia 2 de
março.

MERCADOS

Procura de consumidores por
crédito sobe 7,2% em janeiro
BRUNO BOCCHINI/ABRASIL 

A procura dos consumidores
por crédito aumentou 7,2% em
janeiro em comparação ao mes-
mo mês do ano passado. Segun-
do os dados divulgados ontem
pela Serasa Experian, o cresci-

mento na busca de crédito fi-
nanceiro do primeiro mês do
ano, no entanto, foi o menor
desde outubro de 2021, quando
registrou alta de 5,6%. Em no-
vembro foi 7,6% e em dezem-
bro, 11,6%.   

De acordo com o economis-

ta da Serasa Experian Luiz Rabi,
os gastos de início de ano com o
pagamento do IPVA, IPTU e de
materiais escolares, fazem os
consumidores buscarem crédi-
to para a complementação da
renda.

“Os consumidores que preci-

SERASA

Agronegócio tem superávit 
de US$ 7,7 bilhões em janeiro 
ALANA GANDRA/ABRASIL 

A balança comercial do agro-
negócio brasileiro apresentou
saldo positivo, em janeiro deste
ano, de US$ 7,7 bilhões. As ex-
portações do setor cresceram
57,5% em relação ao mesmo mês
do ano passado, com resultado
em valor de US$ 8,8 bilhões, en-
quanto as importações caíram
para US$ 1,1 bilhão, queda de
15,5% na mesma comparação.  

A balança comercial total,
que inclui todos os setores, além
da agricultura, os resultados
apontam déficit de US$ 214,4
milhões. As informações foram
divulgadas ontem pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea).

Na análise dos últimos 12
meses, a alta foi de 23,1% nas ex-
portações agrícolas e de 16,7%
nas importações, o que contri-
buiu para o saldo da balança co-
mercial do agronegócio de US$
108,5 milhões nesse período.

Segundo os pesquisadores do
Ipea responsáveis pelo estudo
Ana Cecília Kreter, Fábio Servo e
Rafael Pastre, janeiro é um mês
tradicionalmente com menos
embarques para o agronegócio.

Entretanto, o patamar atingi-
do pelo setor em janeiro de 2022
superou não só o desempenho
de janeiro de 2021, como ficou

37,1% acima de janeiro de 2019,
no período pré-pandemia,
quando o país exportou US$ 6,4
bilhões. 

COMPLEXO SOJA
Dos US$ 3,2 bilhões a mais ex-

portados em janeiro deste ano, o
complexo soja, que inclui soja
em grão, farelo de soja e óleo de
soja, representou US$ 1,6 bilhão,
com incremento, respectiva-
mente, de 5.223,9%, 44,7% e
1.974% nos valores exportados
por esses produtos, frente a 2021.

Segundo o Ipea, os altos per-
centuais podem ser explicados
pelo aumento na quantidade ex-
portada: 4.853,6% somente a so-
ja em grão. Os pesquisadores
destacaram também que o pre-
ço médio da soja segue numa
trajetória de crescimento no
mercado internacional desde o
ano passado.

Por isso, “como janeiro é um
mês de entressafra do grão para
o Brasil, qualquer incremento
nos embarques impacta de for-
ma mais acentuada no cresci-
mento do valor e do volume”,
relata o estudo.

A China foi o principal desti-
no da soja em grão brasileira. O
mercado chinês importou em ja-
neiro US$ 991,6 milhões do Bra-
sil, devido ao estoque insuficien-
te interno para atender a de-

manda doméstica e a evolução
crescente da pecuária chinesa.

Já a Índia, que apresentava
até então uma participação
marginal na compra de óleo de
soja do Brasil, aumentou os em-
barques do produto, com im-
portação de US$ 188,6 milhões
em janeiro de 2022. Em igual
mês de 2021, os indianos não
haviam importado esse item.

A exportação de carne bovina
subiu 46,2% em valor e 25,7%
em volume, em janeiro deste
ano. O milho, que teve a comer-
cialização prejudicada pela que-
bra na segunda safra do grão em
2021, começou o ano com au-
mento de 45,6% em valor e
16,5% em quantidade.

A carne de frango também
mostrou expansão de 42,8% no
valor exportado frente a janeiro
de 2021. O Brasil, que é o maior
exportador mundial dessa proteí-
na animal, embarcou US$ 181 mi-
lhões a mais em janeiro deste ano,
o que também contribuiu para o
bom desempenho do setor.

IMPORTAÇÕES
Ao contrário das exportações,

o país importou US$ 202,2 mi-
lhões a menos que no ano pas-
sado, o que corresponde a uma
queda de 15,5% no total de pro-
dutos do agronegócio adquiri-
dos do exterior.

Das 15 commodities (produ-
tos agrícolas e minerais comer-
cializadas no mercado externo)
acompanhadas pelos pesquisa-
dores do Ipea, 12 apresentaram
queda na quantidade importada
em janeiro e nove no valor, frente
ao mesmo mês do ano passado.

O trigo continuou liderando a
pauta de produtos importados,
com US$ 138,4 milhões, reve-
lando retração de 10,7%. O estu-
do do Ipea identifica, porém,
que a queda na quantidade im-
portada de trigo (-22,1%) reflete
a boa safra brasileira em 2021.

Assim como os produtos da
pauta de exportação, a maior
parte das importações apresen-
tou alta nos preços médios em
janeiro de 2022 frente a 2021.

Com exceção do café, do açú-
car e do algodão, os demais pro-
dutos da pauta de exportação
acompanhados pelo Ipea apre-
sentaram crescimento em valor
e em quantidade na compara-
ção com janeiro do ano passado.

Mesmo assim, os embarques
nos próximos meses dependerão
da safra atual. “Os impactos do
fenômeno climático La Niña e a
produção dos principais países
concorrentes do Brasil serão de-
terminantes também para o de-
sempenho da balança comercial
do agronegócio em 2022”, sinali-
zaram os pesquisadores do Ipea.

IPEA

BNDES e governo
voltam a brigar por
devolução de aportes 

IRREGULARIDADE

O BNDES (Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômi-
co e Social) quer negociar um
novo calendário de devolução
dos aportes feitos pelo Tesouro
Nacional durante governos pe-
tistas e que foram considerados
irregulares pelo TCU (Tribunal
de Contas da União). A institui-
ção alega que teria um prejuízo
de R$ 14 bilhões ao acelerar os
pagamentos e deseja emplacar
um ritmo mais lento para os re-
passes do que o inicialmente
acordado com o Ministério da
Economia, o que deflagrou uma
nova queda de braço em torno
do tema.

A medida compromete os
planos da equipe econômica de
agilizar o uso da verba para aba-
ter a dívida pública, que fechou o
ano de 2021 em 80,3% do PIB
(Produto Interno Bruto).

Sem a aceleração do crono-
grama, a União calcula que o
prejuízo recairá sobre o erário,
com uma fatura de R$ 13,4 bi-
lhões (em valores atuais) até
2040. O valor corresponde aos
subsídios implícitos, que resul-
tam da diferença entre os juros
pagos pelo Tesouro para se fi-
nanciar no mercado e as taxas
menores cobradas nos emprés-
timos concedidos pelo banco de
fomento.

A determinação do TCU pa-
ra que a instituição devolvesse
os recursos buscava justamen-
te reduzir o custo com esses
subsídios, pagos com recursos
públicos.

A discordância entre o Mi-
nistério da Economia e o
BNDES já motivou a frustração
no valor devolvido pelo banco
em 2021. O governo esperava
um repasse antecipado de R$
100 bilhões, mas a instituição
efetuou um pagamento menor,
de R$ 63 bilhões.

Para este ano, o cronograma –
chancelado pelo TCU– previa
originalmente uma devolução
de R$ 54,2 bilhões. Como o re-
passe de 2021 foi menor, o Mi-
nistério da Economia espera um
pagamento ao redor de R$ 60 bi-

lhões em 2022, mas o valor ainda
está em aberto. "A gente imagi-
nou que, ao final da consulta (no
TCU), a gente teria um pouco
mais de empowerment (autori-
dade) para discutir, em especial
com o BNDES, para ele fazer
uma devolução um pouco mais
robusta dos recursos que ele
tem", disse o secretário especial
de Tesouro e Orçamento, Este-
ves Colnago, em evento promo-
vido pelo Credit Suisse em 1º de
fevereiro.

"Estamos discutindo com o
BNDES ainda, mas eu acho que
esse número não vai chegar nem
perto dos R$ 100 bilhões, talvez
gire em torno dos R$ 60 e poucos
bilhões [para 2022]", afirmou
Colnago na ocasião.

Em novembro, o saldo deve-
dor do banco era de R$ 90,1 bi-
lhões. Depois disso, apenas um
repasse adicional de R$ 3,5 bi-
lhões ao Tesouro foi realizado.

Técnicos envolvidos nas dis-
cussões atribuem a mudança de
postura do BNDES à pressão de
funcionários para preservar o
pagamento de PLR (Participa-
ção nos Lucros e Resultados).
Historicamente, a AFBNDES,
que representa os servidores da
instituição, assume posição críti-
ca em relação às devoluções.

O BNDES nega que essa seja a
motivação. "Não há qualquer re-
lação entre os dois temas", disse,
em nota. Segundo o banco, o en-
tendimento do TCU é que "as
amortizações dos empréstimos
não devem penalizar a institui-
ção repassadora dos recursos".

O presidente da AFBNDES,
Arthur Koblitz, também diz du-
vidar da conexão entre os dois
temas. "Parece implicância do
governo federal com a política
de participação nos resultados
para funcionários de uma esta-
tal", disse.

No entanto, o próprio TCU
tem investigações em andamen-
to para apurar se os aportes do
Tesouro no banco de fomento
deram lastro ao pagamento de
parcelas significativas de PLR
aos funcionários.

sam fechar as contas do fim do
mês recorrem ao recurso finan-
ceiro para não ficar no verme-
lho. No entanto, as altas taxas de
juros, também encareceram o
acesso ao crédito. Por isso, em-
bora as pessoas continuem pre-
cisando, o mês de janeiro regis-
trou o menor percentual dos úl-
timos três meses”, explica.

De acordo com os dados da
Serasa Experian, as maiores al-
tas na busca por crédito ocorre-
ram no Centro-Oeste (16%), se-
guido das regiões Norte (14,5%),
Sul (9,8%), Sudeste (5,4%), e
Nordeste (3,7%).
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País/São Paulo

MP diz que Grupo
Doria inflou preço em
troca de anúncio na TV

FRAUDE

ARTUR RODRIGUES/FOLHAPRESS

Empresas do grupo Doria,
fundado pelo governador de
São Paulo, João Doria (PSDB),
são suspeitas de inflar valores
para ganhar mais anúncios em
permuta com a TV e Rádio
Cultura, de acordo com pare-
cer do Ministério Público de
Contas de São Paulo. A citação
às empresas ligadas ao tucano
está em parecer do órgão feito
neste ano, relativo a contas da
Fundação Padre Anchieta de
2015, antes da entrada de Do-
ria na vida política –ele dispu-
tou a eleição municipal de São
Paulo em 2016.

A avaliação da procuradoria
é feita antes do julgamento pelo
TCE (Tribunal de Contas do Es-
tado). Procurados pela reporta-
gem, o grupo empresarial, o go-
vernador e a fundação negam
irregularidades. Desde que foi
eleito prefeito paulistano, em
2016, apadrinhado pelo então
governador Geraldo Alckmin
(PSDB), Doria se afastou do co-
mando das empresas.

Em 2015, porém, ele ainda
estava à frente do grupo que
realiza os eventos do Lide (Gru-
po de Líderes Empresariais),
que reúne diversos segmentos
do setor produtivo na defesa de
pautas econômicas liberais.

Responsável pela TV Cultura
e pela Cultura FM, a Fundação
Padre Anchieta, por ser um ór-
gão vinculado ao governo esta-
dual, tem suas contas analisa-
das pelo TCE-SP. O Ministério
Público de Contas apontou ir-
regularidades nas contas de
2015, entre elas a permuta com
o Grupo Doria.

PERMUTA
De acordo com o parecer as-

sinado pelo procurador Rafael
Neubern Demarchi Costa, o
problema estaria em contratos
de permuta relativos à partici-
pação em eventos das empre-
sas Doria Associados Consulto-
ria Ltda e Doria Marketing e
Eventos Ltda, pertencentes ao
grupo.

Esses acordos consistiam na
participação de funcionários da
Fundação Padre Anchieta em
eventos das empresas do grupo
Doria, a título de qualificação e
reciclagem profissional. Como
contrapartida, foram disponi-
bilizados espaços publicitários
na grade de programação da
TV Cultura e da Cultura FM.

Para o Ministério Público de
Contas, os valores estipulados
pelas empresas do Grupo Doria
"são muito maiores que os ofer-
tados ao público geral, o que in-
dica que a empresa supervalo-
rizou seu produto, com vistas a
receber em troca um número/
tempo maior de anúncios".

De acordo com levantamen-
to feito pela equipe de fiscaliza-
ção citada pelo MP de Contas,
enquanto a participação de
duas pessoas em evento pareci-
do, do mesmo grupo empresa-
rial, custaria cerca de R$ 32 mil,
foram cobrados da fundação
mais de R$ 185 mil pela partici-
pação de dois funcionários.

O gasto total dos contratos
equivale a R$ 858,2 mil, segun-
do o parecer. Na prática, o cus-
to foi revertido em propagan-
das para o grupo empresarial,
um total de 24 anúncios de 30
segundos na TV Cultura e 32
chamadas de 30 segundos na
rádio Cultura FM, diz o docu-
mento.

Ainda segundo o órgão fis-
calizatório, não ficou demons-
trado haver interesse público
nas permutas. Pelos contratos,
se não tiver havido repetição de
funcionários, "um número má-
ximo de 14 dirigentes da funda-
ção estiveram presentes nos
eventos, o que representa cerca
de 1,67% de todos os funcioná-
rios da fundação".

"Assim, resta claro que even-
tual 'qualificação e reciclagem
de profissionais e dirigentes' só
seria possível se o conhecimen-
to adquirido pelos poucos diri-
gentes fosse repassado aos de-
mais funcionários, algo que
não se provou nos autos", diz o

parecer.
O documento afirma que

não foi apresentado quais fo-
ram os dirigentes escolhidos e
seus acompanhantes nos even-
tos, o que, na avaliação do ór-
gão, ocorre em prejuízo ao
princípio da transparência.

De acordo com o órgão, a
fundação afirmou que a pre-
sença nos eventos aumentaria
a proximidade com anuncian-
tes. Porém a fundação não teria
demonstrado benefícios, diz o
documento. "O único elemento
concreto trazido pela defesa foi
a obtenção do 'licenciamento
não oneroso da série do Senni-
nha, que foi entregue para exi-
bição sem qualquer pagamen-
to, enriquecendo a grade de
programação da TV Cultura",
diz o parecer.

Outro ponto citado no docu-
mento é que a fundação não te-
ria feito permutas semelhantes
para outros eventos com outras
empresas.

A fiscalização citada pelo
procurador consta de processo
no TCE, que analisa diversos
aspectos das contas da Funda-
ção Padre Anchieta, não ape-
nas a situação relacionada às
empresas do Grupo Doria.

Após o procedimento, a as-
sessoria técnico-jurídica do
TCE citou que falhas "não se re-
vestem de gravidade suficiente
para macular a avaliação da
gestão" e recomendou regulari-
dade das contas.

Já o procurador do Ministé-
rio Público de Contas opinou
pela irregularidade das contas,
com a imposição de multa aos
responsáveis. O caso ainda se-
gue na fase de instrução e não
há decisão definitiva do TCE.

Empresas, governador e
fundação negam irregularida-
des Questionado sobre o as-
sunto, o governo paulista afir-
mou que se trata de assunto an-
terior ao governador assumir o
cargo, em 2019. 

"Os esclarecimentos são cla-
ros e não há fato que indique
erro na condução do processo",
diz, em nota.

O advogado Marcio Pestana,
que representa Doria, enviou
nota em que afirma que não
houve irregularidades.

O comunicado ressalta que
o assunto se refere a 2015, qua-
tro anos antes de assumir o go-
verno e dois anos antes de virar
prefeito de São Paulo.

"As negociações foram todas
validadas juridicamente por
ambas as partes. A área técnica
do Tribunal de Contas do Esta-
do, que é a responsável de fato
para opinar sobre o tema, já se
posicionou favoravelmente à
aprovação das contas da Fun-
dação de 2015, o que corrobora
a transparência do assunto",
diz, em nota.

NOTA DO GRUPO
O Grupo Doria, por sua vez,

nega a supervalorização. "Há
uma tabela de preços praticada
para todo o mercado e para ca-
da cota, em cada evento, há va-
lores a serem aplicados, de
acordo as entregas, visibilidade
e forma de participação, como
é praxe no mercado para ações
semelhantes." 

A nota no grupo acrescenta
que cada veículo de comunica-
ção atribui diferentes valores a
cada um de seus produtos e
ainda afirma que não houve pa-
gamento de valores por parte
da fundação.

"A emissora firmou acordo a
partir de cota de media partner
em modalidade permuta, o que
corresponde a troca de serviços
e/ou produtos entre as partes
envolvidas, de maneira trans-
parente, com as devidas docu-
mentações e comprovações de
entrega", diz a nota.

O comunicado finaliza lem-
brando que há duas décadas a
empresa promove eventos pa-
ra "estimular o networking en-
tre o setor produtivo e o diálo-
go com o segmento público".
"Todos os eventos contam
com participação de veículos
como media partner", diz o
comunicado.

AMAZÔNIA

Decreto de Bolsonaro vai
criar corrida ilegal por ouro 
FABIO SERAPIÃO/FOLHAPRESS

O
decreto do presiden-
te Jair Bolsonaro (PL)
para apoiar a mine-

ração artesanal vai criar uma
corrida ilegal pelo ouro na Ama-
zônia e impulsionar novos casos
de uso de balsas como o que
ocorreu no rio Madeira, diz o
Greenpeace.

Ontem, o governo federal pu-
blicou dois decretos sobre mine-
ração. Um deles apresenta o Pró-
Mapa (Programa de Apoio ao
Desenvolvimento da Mineração
Artesanal e em Pequena Escala).

"O decreto diz aos garimpei-
ros: não temam, vou regularizar
vocês. Essa mensagem vai na
contramão do dever da PF (Polí-
cia Federal) de combater o ga-
rimpo, por exemplo. Mas não ti-
nha como criticar a PF ou pará-
la. Aí tem de legalizar o que é ile-
gal", diz Danicley Aguiar, porta-
voz da campanha Amazônia do
Greenpeace.

Bolsonaro é um antigo defen-
sor do garimpo e tem os garim-
peiros como apoiadores. Entre-
tanto, foi criticado após a ação
no rio Madeira, em dezembro,

quando mais de cem balsas fo-
ram destruídas pelo Ibama e PF.

No dia da ação, deputados
chegaram a se reunir com inte-
grantes do governo para inter-
romper a ação. Um dos argu-
mentos usados era que os ga-
rimpeiros praticavam a minera-
ção artesanal.

Nesta segunda, em nota, a
Secretaria-Geral da Presidência
disse que o Pró-Mapa "inaugura
uma nova perspectiva de políti-
cas públicas sobre a atividade
garimpeira no Brasil". Para o
Greenpeace, porém, o decreto
vem em um contexto de disputa
eleitoral em que Bolsonaro quer
acenar para a sua base eleitoral.

Segundo Aguiar, atualmente,
com o uso de tecnologia, o im-
pacto do garimpo aumentou.
Ele cita o exemplo de balsas, co-
mo as vistas no rio Madeira, pa-
ra argumentar que não há muita
diferença entre o pequeno e o
grande garimpeiro.

"Há um debate de que essas
atividades que se desenrolam
com dragas de R$ 1 milhão em
balsas, com escavadeiras hi-
dráulicas, poderiam ser enqua-
dradas como atividade artesa-

nal. A maioria das pessoas que
entende da legislação sabe que
isso não se encaixa", afirma.

Para o Greenpeace, essa sina-
lização de que esse tipo de ga-
rimpo pode ser legalizado é o
principal impacto do decreto.

"O sujeito que estava pensan-
do em investir no garimpo, mas
tinha medo da PF ou do Ibama,
vai colocar dinheiro porque
pensa que Bolsonaro vai legali-
zar. O impacto é muito mais po-
lítico-psicológico. Ele vai esti-
mular uma onda, uma corrida
ao ouro ilegal, estimular que no-
vos garimpos sejam abertos, no-
vas balsas sejam colocadas na
água", diz ele.

O Instituto Escolhas, associa-
ção sem fins lucrativos que de-
bate a sustentabilidade, tam-
bém se manifestou contra os de-
cretos em nota e pediu a revoga-
ção dos atos de Jair Bolsonaro.

"Com esses dois decretos, o
volume de ouro com indícios de
ilegalidade, que já ultrapassa as
200 toneladas, tende a crescer,
abalando ainda mais a credibili-
dade do país, que não tem como
provar a origem do ouro que ex-
porta", diz trecho do documento.

A entidade afirma que os de-
cretos estimulam o garimpo e
vai contribuir para aumentar os
impactos negativos da atividade
na região amazônica.

"Significa que os garimpos
que operam de forma ilegal te-
rão um arcabouço institucional
para seu funcionamento. Ou se-
ja, ao invés de fiscalizar e por
fim aos garimpos ilegais, o go-
verno está abrindo um espaço
institucional para que essas ati-
vidades se tornem legais", diz o
instituto.

Ex-diretor da ANM (Agência
Nacional da Mineração), o ad-
vogado Tomás de Paula Pessoa
Filho defende os decretos edita-
dos pelo governo.

Para ele, atualmente, não há
qualquer diferenciação e a "mi-
neração artesanal é submetida
às mesmas regras e critérios,
mesmo tendo impacto menor
que o da grande mineração".

"Portanto, a busca por regu-
larização e o desenvolvimento
da atividade era mais que espe-
rado –principalmente em um
setor que gera riquezas e favore-
ce nossa balança comercial po-
sitiva", afirma.

Empresários, advogados e artistas
lançam movimento ‘Lula no 1o Turno’
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

Um grupo de artistas, empre-
sários e advogados se reunirá em
São Paulo no dia 15 de março pa-
ra lançar um manifesto e formar
o movimento Lula no Primeiro
Turno, em apoio à candidatura
do petista.

Entre os signatários há nomes
que fizeram duras críticas ao PT
nos últimos anos e até mesmo
que foram a favor do impeach-
ment da ex-presidente Dilma
Rousseff, como é o caso do ex-se-

nador Cristovam Buarque. Há
também apoiadores de longa da-
ta, como o cantor Chico Buarque
e o advogado Marco Aurélio de
Carvalho.

A iniciativa, encabeçada pelo
senador Randolfe Rodrigues (Re-
de-AP), reúne o ex-ministro do
governo FHC Milton Seligman, o
advogado e ex-deputado federal
Maurício Rands, que deixou o PT
em 2012 após rompimento com
fortes críticas, a empresária Ro-
sangela Lyra, que militou no mo-
vimento Vem Pra Rua e coletou

assinaturas para uma iniciativa
patrocinada por procuradores da
Operação Lava Jato com medidas
anticorrupção, o advogado Evan-
dro Pertence, o professor da USP
José Eli da Veiga, entre outros

Em comum, todos acreditam
que Lula deve ser eleito no pri-
meiro turno. "Mais do que eleger
um presidente, em 2022 o Brasil
fará plebiscito entre continuar o
desastre ou retomar a estabilida-
de democrática-institucional, o
fim do negacionismo, a volta da
empatia social e a retomada de

um desenvolvimento sustentá-
vel", diz o manifesto.

"Não há razão que justifique
adiar para o segundo turno, cor-
rer o risco das incertezas decor-
rentes de disputas secundárias, e
principalmente os riscos de atos
fora da Constituição", segue.

Lula, de acordo com o Datafo-
lha, tem 48% dos votos, ou quase a
metade do eleitorado que preci-
saria para vencer a eleição já na
primeira volta. O presidente Jair
Bolsonaro (PL), por sua vez, apa-
rece em segundo com 22%.

ELEIÇÕES 2022

Nota
SENADO INAUGURA MEMORIAL EM 
HOMENAGEM ÀS VÍTIMAS DA COVID-19

O Senado vai inaugurar hoje um memorial permanente para
homenagear as vítimas da pandemia da Covid-19. Ao contrário do
previsto inicialmente, o memorial vai ser instalado na parte interna
do Senado, em um auditório, e não nos espelhos d'água em frente
ao Congresso Nacional. A inauguração vai contar com a
participação do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e

Lewandowski proíbe Damares de
abrir Disque 100 para não vacinados
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

O ministro Ricardo Lewan-
dowski, do STF (Supremo Tribu-
nal Federal), determinou ontem
que os ministérios da Saúde e da
Mulher, Família e Direitos Hu-
manos modifiquem notas técni-
cas que se opõem ao passaporte
vacinal e à obrigatoriedade da
vacinação de crianças contra a
Covid-19.

Lewandowski ainda determi-
na que o Disque 100, canal do go-
verno para denúncias de viola-
ções dos direitos humanos, deixe
de ser usado para queixas con-
trárias à exigência de compro-
vante de vacinação.

Nessas notas técnicas terá que
constar a interpretação validada
pelo Supremo, de que "a vacina-
ção compulsória não significa
vacinação forçada, por exigir
sempre o consentimento do
usuário".

Porém, a obrigatoriedade po-
de "ser implementada por meio

de medidas indiretas, as quais
compreendem, dentre outras, a
restrição ao exercício de certas
atividades ou à frequência de de-
terminados lugares, desde que
previstas em lei, ou dela decor-
rentes".

As notas também deverão in-
formar que o passaporte vacinal
pode ser implementado, de acor-
do com suas competências, tanto
pela União como pelos estados,
Distrito Federal e municípios.

Segundo o ministro do STF,
"ao disseminarem informações
matizadas pela dubiedade e am-
bivalência, no concernente à
compulsoriedade da imuniza-
ção, (os ministérios) prestam um
desserviço ao esforço de imuni-
zação empreendido pelas autori-
dades sanitárias".

Ele afirma ainda que as pas-
tas, respectivamente comanda-
das pelos ministros Marcelo
Queiroga e Damares Alves, con-
tribuem "para a manutenção do
ainda baixo índice de compare-

cimento de crianças e adoles-
centes aos locais de vacinação,
cujo reflexo é o incremento do
número de internações de me-
nores em unidades de terapia
intensiva –UTIs– em 61% em
São Paulo".

Como o jornal Folha de S.Pau-
lo revelou, a nota técnica distri-
buída pela pasta de Damares
concluía que "medidas imperati-
vas de vacinação como condição
para acesso a direitos humanos e
fundamentais podem ferir dispo-
sitivos constitucionais e diretri-
zes internacionais".

Além disso, na visão de inte-
grantes da pasta, essas medidas
podem contrariar princípios bio-
éticos, ferir a dignidade humana
e "acabar por produzir discrimi-
nação e segregação social, inclu-
sive em âmbito familiar".

O ministério havia colocado o
Disque 100 à disposição de pes-
soas antivacinas que passem por
"discriminação".

Já a nota técnica da Saúde re-

comendava, a respeito de vaci-
nação de crianças de 5 a 11 anos,
a inclusão "de forma não obriga-
tória" nesta faixa etária "naqueles
que não possuam contraindica-
ções, no Plano Nacional de Ope-
racionalização da Vacinação
contra a Covid-19 (PNO)".

Para o ministro do Supremo,
não é admissível que o estado aja
em contradição com a Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária), que deu aval à imuni-
zação de crianças.

Isso, segundo ele, "além de
contrariar a legislação de regên-
cia e o entendimento consolida-
do do Supremo Tribunal Fede-
ral", adota "postura que despres-
tigia o esforço de vacinação con-
tra a Covid-19".

Na decisão, Lewandowski de-
termina a intimação pessoal tan-
to de Damares quanto de Quei-
roga sobre a decisão. A decisão
do ministro será levada, segundo
ele, ao plenário do STF, para a
análise de todos os integrantes.

STF

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

05:54 18:46
18º28º 90%

da cúpula da CPI da Covid, que atuou entre abril e outubro do ano
passado investigando crimes e omissões durante o enfrentamento
da pandemia. Estarão presentes o presidente da comissão Omar
Aziz (PSD-AM), o vice-presidente Randolfe Rodrigo (Rede-AP) e o
relator Renan Calheiros (MDB-AL). Também estará presente um
representante da associação de vítimas da pandemia. A criação de
um memorial em homenagem aos mortos em decorrência da
pandemia foi sugerida pelos membros da CPI da Covid, que
aprovaram um requerimento prevendo a sua instalação.
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Policial militar de 
folga mata vendedor
ambulante em Niterói

VIOLÊNCIA

ANA LUIZA
ALBUQUERQUE/FOLHAPRESS

Um policial militar de folga
atirou contra um vendedor de
balas na tarde de ontem, em
frente à estação das barcas em
Niterói, na região metropolita-
na do Rio de Janeiro. Yago Ma-
cedo dos Santos, 21, não resistiu
ao ferimento e morreu.

Em nota, a Polícia Militar
afirmou que, segundo informa-
ções preliminares, o policial
reagiu a uma tentativa de roubo
na praça Arariboia, em frente ao
terminal das barcas.

"O militar tentou intervir na
ação e um dos envolvidos teria
investido contra sua integrida-
de, sendo atingido por disparo
de arma de fogo. O ferido não
resistiu", diz o texto da corpo-
ração.

Testemunhas que estavam
no local, porém, negam a versão
do assalto. Um enteado de Yago
que estava presente no mo-
mento do disparo, de 14 anos,
disse à Polícia Civil que o fami-
liar estava vendendo balas e que
não tentou roubar ninguém.

Segundo o advogado Daniel
Vargas, da Comissão de Com-
bate à Intolerância da Assem-
bleia Legislativa do Rio, que es-
teve na delegacia, o adolescente
afirmou que, na verdade, ocor-
reu uma discussão entre Yago e
o policial, que tentou revistá-lo.

"O Yago disse que era traba-
lhador, que não estava fazendo
nada demais, e ele (o policial)
puxou o revólver. O Yago per-
guntou se iria atirar nele sendo
trabalhador. Ele foi e disparou à
queima-roupa", disse o advoga-
do à reportagem, com base em
informações do depoimento do
adolescente.

De acordo com Vargas, a De-
legacia de Homicídios de Nite-

rói, São Gonçalo e Itaboraí, que
investiga a ocorrência, não en-
controu armamento com o ven-
dedor. O policial militar tam-
bém prestou depoimento.

A Polícia Civil diz que os
agentes estão ouvindo teste-
munhas e que buscarão ima-
gens de câmeras de segurança
instaladas na região para eluci-
dar os fatos.

A 4ª Delegacia de Polícia Ju-
diciária Militar também foi
acionada e acompanha o caso.

Um primo do vendedor,
identificado como Jonathan
César, disse à imprensa que o
sonho de Yago era fazer uma
festa para a filha de 2 anos,
que faz aniversário daqui a
quatro dias. Segundo a famí-
lia, ele estava trabalhando
desde as 5 da manhã para
poupar dinheiro para organi-
zar o evento.

Segundo o primo, uma pes-
soa para quem Yago tentou
vender balas reagiu mal à abor-
dagem. Essa pessoa teria dito
que ambulantes utilizam a ven-
da de produtos como um meio
de roubar celulares.

O policial de folga, em segui-
da, teria entrado no meio da
discussão. "Meu primo é sujeito
homem, debateu com ele de
boca a boca. Ele (o policial) me-
teu a mão na arma e deu um tiro
só", afirmou Jonathan.

"A bala dele custa 'uma é
três, dois é cinco'. E a vida do
meu primo, custa quanto?".

Nas redes sociais, políticos
cobraram a investigação do ca-
so. "Todo dia uma pessoa é
morta no estado do Rio por ser
preta. Durval, Moïse, Kathlen,
João Pedro, Ágatha. Não é mais
possível continuar vivendo sob
essa tragédia do racismo", es-
creveu a deputada federal Talí-
ria Petrone (PSOL).

GUERRA

Rússia diz que há chance
de acordo sobre Ucrânia 
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

C
om a crise entre Rús-
sia e Ucrânia entran-
do em uma semana

decisiva, o governo de Vladimir
Putin emitiu sinais de abertura
diplomática ao Ocidente. Ao
mesmo tempo, o alarmismo do
outro lado só aumentou, com os
Estados Unidos movendo sua
embaixada de Kiev para Lviv,
bastião no oeste ucraniano.

A indicação do russo é um pa-
drão repetitivo, que reforça as
suspeitas daqueles que acredi-
tam que ele quer dizer que está
pronto para a guerra, mas que de
fato não pretende iniciar uma.

No raciocínio inverso, vocali-
zado por críticos do russo prin-
cipalmente nos EUA e no Reino
Unido, há o temor de que ele só
esteja ganhando tempo para
preparar uma ação militar con-
tra o vizinho.

Seja qual for a verdade, a si-
nalização foi dupla, dada por
ministros de seu governo em en-
contros televisionados no Krem-
lin -ou seja, havia a intenção de
passar um recado público.

No primeiro, o chanceler Ser-
guei Lavrov disse que a Rússia
deve continuar negociando com
o Ocidente e que "há possibili-
dade de um acordo". Ele afir-
mou ao chefe que os EUA apre-
sentaram "propostas concretas"
para reduzir as tensões, mas que
a Otan (clube militar liderado
por Washington) e a União Eu-
ropeia ainda não seguiram tal
caminho.

Desde novembro, Putin con-
centrou cerca de 130 mil solda-
dos em torno da Ucrânia, in-
cluindo aí 30 mil em manobras
agora na Belarus e um exercício
naval que começou sua fase ati-
va ontem no mar Negro.

Se as tropas efetivamente vol-
tarem a seus quartéis de origem,
Putin poderá dizer que apenas
fez o prometido e o Ocidente,
cantar alguma vitória.

O Pentágono, por outro lado,
disse não ter visto nem um sinal
claro de retirada. E acrescentou
que o apoio que Putin recebe da
China de Xi Jinping no caso
ucraniano é "extremamente
alarmante", nas palavras do por-
ta-voz Jack Kirby. Para quem
gosta de um enredo apocalípti-
co de Terceira Guerra Mundial,
foi a primeira referência clara

dos EUA contra a aliança Putin-
Xi, estabelecida formalmente há
duas semanas.

Por outro lado, Choigu aler-
tou para um incidente do fim de
semana, quando forças russas
baseadas em Vladivostok locali-
zaram um submarino america-
no rondando águas territoriais
de Moscou no Pacífico.

O Pentágono negou que sua
embarcação tenha sido afastada
por um destróier russo, confor-
me circulou na imprensa mos-
covita, mas o caso mostra que a
tensão está em todo canto.

Com isso, a Rússia se man-
tém em aquecimento, por assim
dizer, mas diz ao Ocidente que a
"invasão iminente" cantada pe-
los EUA ao longo da última se-
mana não seria assim tão imi-
nente.

A Ucrânia continua denun-
ciando o alarmismo, ciente do
dano econômico que sofre. Seu
embaixador em Londres, contu-
do, teve de voltar atrás após ter
dito à BBC que a questão da en-
trada na Otan poderia ser redis-
cutida -uma concessão para
acabar com a crise agora, se real.

Ainda assim, Volodimir Ze-
lenski nesta segunda implorou
aos oligarcas que eventualmente
tenham deixado o país com me-
do de uma guerra que voltassem.
"Voltem para seu povo e suas fá-
bricas", disse, emulando o que
vinha pregando nos últimos
dias. A questão é que a fuga dos
super-ricos é ainda uma lenda
urbana: o site Urkainskaia Prada
disse que havia dezenas em fuga,
só para ao menos dois importan-
tes surgirem para negar.

Mas o temor do alarmismo
em Washington é palpável: o go-
verno britânico convocou uma
reunião de emergência, e mais
embaixadas estão reduzindo
seu contingente em Kiev.

"A posição russa é o clássico
caso em que se bate com uma
mão e se afaga com a outra", diz
o cientista político Konstantin
Frolov em seu escritório em
Moscou. Ele não acredita na in-
vasão da Ucrânia nos termos
ocidentais, mas não descarta al-
guma ação militar pontual en-
volvendo as áreas dominadas
por rebeldes separatistas pró-
Rússia no Donbass (leste ucra-
niano).

Um sinal nesse sentido foi
dado pela Duma (Câmara Baixa

do Parlamento), que iniciou ofi-
cialmente o debate para sugerir
o reconhecimento das duas "re-
públicas" rebeldes, de Lugansk e
Donetsk.

Isso teria grandes implica-
ções,  até  porque Moscou já
distribuiu 700 mil passaportes
a cidadãos desses locais, que
são majoritariamente russos
étnicos.

Aí, seria esperar a reação
ucraniana. Se fosse pela via mili-
tar, as repúblicas podem pedir
ajuda militar a Putin -como seus
líderes já sugeriram, já que ape-
nas 10 mil dos 35 mil soldados
por lá estariam em condições de
batalha.

Nesse caso, o Kremlin diria
que não invadiu, mas ajudou
aliados, causando dano às For-
ças Armadas ucranianas e talvez
criando clima para a instalação
de um governo menos resistente
a Moscou -ou o contrário, este é
o risco.

Pelos Acordos de Minsk, que
estabeleceram um frágil cessar-
fogo em 2015, os separatistas te-
riam direito a certa autonomia,
o que na prática pode significar
o fim das chances de entrada na
Otan e na UE, seja por conflito
territorial, seja por direito a veto
em decisões do tipo.

Por isso Kiev nunca os imple-
mentou, apesar de tê-los assina-
do, alegando coação à época.
Hoje, potências europeias como
a França querem a adoção dos
termos, que são deliberadamen-
te vagos e favorecem a leitura
russa.

Outro país envolvido neles, a
Alemanha, resolveu entrar no
jogo após Emmanuel Macron
ter passado certa vergonha ao
levar recados de Putin para Ze-
lenski na Ucrânia, na semana
passada.

O francês, ao menos, parece
ter reconhecido o erro, e agora
adota uma posição mais objeti-
va conta os russos. Nesta segun-
da, o novo primeiro-ministro
alemão, Olaf Scholz, visita Kiev.
Na terça, irá a Moscou encon-
trar-se com Putin. Ninguém es-
pera nada de substantivo disso.

Os alemães são dos mais co-
medidos atores nesse drama,
dado que têm grande interesse
no gás natural russo que conso-
mem -o duto Nord Stream 2 está
pronto, esperando a crise passar
para começar a operar.

Canadá reabre
ponte e prende
mais de 20
manifestantes 

A ponte Ambassador, elo
importante das economias
do Canadá e dos EUA, foi rea-
berta no final da noite deste
domingo passado, após qua-
se uma semana fechada por
um bloqueio de manifestan-
tes contrários à obrigatorie-
dade da vacina, autodenomi-
nado "comboio da liberda-
de", que ocupou diversas ci-
dades canadenses.

A liberação da passagem,
que transporta 25% de todo o
comércio entre os dois países
e por onde costumam passar
10 mil veículos comerciais
diariamente, foi possível
após uma liminar judicial ex-
pedida na sexta-feira passada
impedir os manifestantes de
bloqueá-la. Policiais prende-
ram pelo menos 25 pessoas
durante a operação de de-
sobstrução da ponte que liga
a cidade americana de De-
troit à canadense Windsor.

O bloqueio da Ambassa-
dor havia virado ponto de
tensão na relação com Was-
hington, que pressionava as
autoridades canadenses por
ações mais contundentes. Liz
Sherwood-Randall, conse-
lheira de Segurança Nacional
do presidente Joe Biden, elo-
giou o que descreveu como
esforços decisivos da força
pública do Canadá ao longo
da fronteira para conseguir a
suspensão completa dos blo-
queios.

A situação, porém, é dife-
rente na capital do país, Otta-
wa, onde centenas de cami-
nhoneiros entram na terceira
semana de protestos. A ad-
ministração local anunciou
um acordo parcial com os lí-
deres das manifestações do
domingo, que compromete-
ram-se a deixar as áreas resi-
denciais do centro da cidade
nas próximas 24 horas.

O prefeito de Ottawa, Jim
Watson, disse que a proposta
faria com que os manifestan-
tes deixassem uma região
onde vivem 15 mil pessoas,
mas que não seriam forçados
a sair da Wellington Street,
onde estão concentrados
prédios da administração
pública. "Minha preocupa-
ção tem sido dar algum alívio
às pessoas que vivem nessas
áreas."

ANTIVACINA

Blogueira é presa 
por aplicar golpes

CARTÕES DE CRÉDITO

A Polícia Militar prendeu no
último domingo a blogueira
Rayane Figliuzzi, acusada de in-
tegrar uma quadrilha de estelio-
natários. A jovem foi presa em
um restaurante no centro de
Areal, município localizado no
centro-sul do Rio de Janeiro,
após ser monitorada por agen-
tes durante quatro horas.

Segundo as investigações,
ela é suspeita de fazer parte da
Família Errejota, grupo espe-
cializado no chamado golpe
do motoboy. Nesse crime, os
estelionatários se fazem passar
por funcionários de bancos e
dizem que o cartão da vítima
está com problemas. Os crimi-
nosos falam, então, que um
motoboy vai buscar o cartão
para levá-lo a uma agência e
resolver o problema.

Segundo o portal G1, Rayane
é noiva de Alexandre Navarro
Junior, o Juninho, líder da qua-
drilha. Em julho do ano passa-
do, a Polícia Civil já havia pren-
dido membros do grupo em um
apartamento no Recreio dos
Bandeirantes, bairro na zona
oeste do Rio de Janeiro.

Segundo a corporação, cin-
co mulheres foram presas em

flagrante durante ação no imó-
vel, onde os agentes encontra-
ram uma espécie de central de
telemarketing montada pelos
golpistas.

Os policiais apreenderam te-
lefones celulares, anotações,
máquinas de cartão de crédito e
outros objetos usados para apli-
car o golpe.

De acordo com as investiga-
ções, os criminosos obtinham
os dados bancários das vítimas
e, por meio dessas informa-
ções, entravam em contato
com elas fingindo serem fun-
cionários da empresa dona do
cartão de crédito.

Na ligação, eles informavam
que havia irregularidades em
compras e pediam senhas e da-
dos pessoais para resolver o su-
posto problema. Quando conse-
guiam essas informações, eles
enviavam à casa da pessoa um
motoboy para pegar o cartão
que seria fraudado.

Com ele, a quadrilha efetua-
va transações financeiras como
saques, transferências por meio
de PIX, empréstimos e compras.
A reportagem não conseguiu lo-
calizar a defesa de Rayane Fi-
gliuzzi.

Nota
PREFEITURA ABRE EDITAL PARA COMPRA DE ÔNIBUS 

O edital de licitação para a compra de novos ônibus para o
sistema BRT da cidade do Rio de Janeiro foi publicado ontem no
Diário Oficial do Município pela Secretaria Municipal de
Transportes (SMTR). A previsão é que, com a aquisição, que faz
parte do projeto de requalificação de todo este serviço, a partir do
segundo semestre comece a substituição gradual da frota antiga
para atingir a expansão do sistema até 2023. Atualmente os
usuários do Transporte Rápido por Ônibus, o BRT na sigla em
inglês, enfrentam problemas com a lotação acima da capacidade e
falta de ônibus em diversas linhas que atendem bairros das zonas
Oeste e Norte. Com a compra dos novos veículos, a intenção é
aumentar a qualidade no serviço prestado e reduzir os intervalos
de circulação, uma vez que haverá maior oferta de ônibus.

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

Manhã Tarde Noite
05:41 18:32
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