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REGIÃO SERRANA

Temporal
causa mortes
e alagamentos
em Petrópolis

PIB brasileiro cresce 4,7% em
2021, projeta monitor da FGV

Um forte temporal atingiu ontem a cidade de Petrópolis, localizada na Região Serrana do Rio
de Janeiro, provocando alagamentos, inundações e deslizamentos em vários pontos. Vídeos, divulgados nas redes sociais, também mostram imagens
de carros sendo arrastados por
fortes correntezas. Às 18h51, a
Defesa Civil local emitiu novo
alerta aos moradores e sinalizando a ocorrência de deslizamentos em diversos pontos da
cidade. Durante a noite, a Defesa
Civil divulgou que ao menos 5
pessoas morreram. Sirenes foram acionadas -ao todo, o município possui 18 sirenes do Sistema de Alerta e Alarme, instaladas em comunidades com áreas
de risco. "O Município de Petrópolis entra em estágio operacional de CRISE tendo em vista a
ocorrência de deslizamentos em
diversos pontos da cidade", declarou a Defesa Civil, em último
boletim Segundo a Climatempo,
a previsão para hoje, em Petrópolis, é de mais chuva, com volume pluviométrico acumulado de
25 mm. Isso significa que o município deve receber pelo menos
25 litros de água acumulados sobre uma superfície de área equivalente a 1 metro quadrado.

O PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 4,7% no Brasil em 2021, projetam dados do Monitor do PIB do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getulio Vargas). A estimativa foi divulgada
ontem. Com o resultado, a atividade compensaria a perda de 3,9% registrada em 2020, ano inicial da pandemia, aponta o monitor. O pesquisador Claudio Considera, coordenador do levantamento do FGV

Ibre, afirma que a alta está relacionada em grande parte à base de
comparação fragilizada pela Covid-19. Entre os grandes setores da
economia, o destaque veio de serviços, cujo avanço foi de 4,7%. O segmento é o principal pela ótica da oferta no PIB. Também é o grande
empregador na economia brasileira. O avanço de serviços, diz o monitor, foi estimulado pela vacinação contra o coronavírus. PÁGINA 2

PREVARICAÇÃO
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GUERRA

Putin inicia
retirada de
parte de tropas
da Ucrânia
Na véspera da data anunciada por serviços de inteligência
ocidental como a de uma possível invasão da Ucrânia pela
Rússia, o governo de Vladimir
Putin anunciou o início da retirada de parte das tropas que se
exercitavam perto das fronteiras do vizinho. O anúncio, feito
às agências de notícias russas
pelo Ministério da Defesa, não
especifica quantos soldados
estão envolvidos na volta às
suas bases permanentes, apenas que eles fazem parte dos
distritos militares Ocidental e
Sul, em áreas contíguas ao território ucraniano. Ao mesmo
tempo, avança a manobra russa de reconhecer as áreas separatistas na Ucrânia como
governo, o que pode manter
Kiev longe da adesão ao Ocidente, como deseja o presidente russo. PÁGINA 4

Senadores da CPI da Covid
falam em impeachment de Aras
Integrantes da CPI da Covid criticaram a atuação e ameaçaram de
impeachment o procurador-geral da República, Augusto Aras (foto),
durante inauguração de um memorial em homenagem às vítimas da
pandemia no Senado, ontem. A cúpula da comissão -que atuou entre
abril e outubro do ano passado- considera que Aras pode estar prevaricando por não dar sequência às conclusões do relatório final da comissão. Por isso, afirmam há a possibilidade do impedimento de Aras e

que essa medida está no "radar". A PGR diz que aguarda a entrega das
provas pela CPI e afirma que nenhum dos casos está parado. "(Com os
discursos) Vocês perceberam que não só está cogitado (o impeachment de Aras), mas é uma possibilidade que está no radar do observatório da pandemia, que é o herdeiro da CPI da Pandemia. Isso não é dito apenas por mim, isso é dito pelos demais colegas, os 17 membros do
observatório", afirmou Randolfe Rodrigues (Rede-AP). PÁGINA 3

PRIVATIZAÇÃO
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TCU aprova 1 etapa de venda da Eletrobras
Em uma vitória para o governo Jair Bolsonaro (PL), o plenário do
TCU (Tribunal de Contas da União) aprovou ontem a primeira etapa
para o avanço da privatização da Eletrobras, rejeitando uma proposta divergente que, na prática, ampliaria o valor a ser pago pela estatal
de energia à União e dificultaria a efetivação da venda ainda neste
ano. A maioria dos ministros acompanhou o relator, ministro Aroldo
Cedraz, que estipulou o valor do bônus em R$ 25,3 bilhões a ser pago

pela companhia pela renovação de contratos de hidrelétricas que
hoje operam no regime de cotas, remuneradas o suficiente apenas
para cobrir custos de operação e manutenção. A proposta foi aprovada por cinco a um. Um sétimo voto, do agora ex-ministro Raimundo
Carreiro, já havia sido favorável à privatização, mas está sendo contabilizado à parte porque o relator fez ajustes de última hora em seu
voto. PÁGINA 2
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R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
10,75% 0,43
OURO
0,50% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0098 Compra: 5,8843

1,82% (jan.) EURO turismo
0,54% (jan.) Compra: 5,9265
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 15/fev Compra: 5,1875
DÓLAR comercial
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Venda: 5,1802
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MERCADOS

Dólar fecha a R$ 5,18,
com tensão menor na
Ucrânia; Bolsa sobe

PIB cresce 4,7% em 2021,
projeta monitor da FGV

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

A diminuição das tensões
na Ucrânia e as altas taxas de
juros no Brasil fizeram o dólar
cair para abaixo de R$ 5,20 e
fechar no menor valor desde
setembro do ano passado. A
Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa) subiu e alcançou o
maior nível em cinco meses.
O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,181, com
recuo de R$ 0,038 (-0,72%). A
cotação chegou a abrir próxima da estabilidade, mas recuou com a abertura dos mercados externos. Na mínima do
dia, por volta das 11h30, chegou a cair para R$ 5,16.
A moeda norte-americana
está no menor valor desde 6 de
setembro do ano passado,
quando era vendida a R$
5,177. A divisa acumula queda
de 2,36% em fevereiro e de
7,08% em 2022.
O dia também foi marcado
pela euforia no mercado de
ações. O Índice Bovespa, fechou aos 114.828 pontos, com
alta de 0,82%. O indicador fechou na máxima do dia, impulsionado por ações de ban-

cos, que estão divulgando lucros acima do esperado. Isso
compensou a queda de ações
de empresas mineradoras e
exportadoras de commodities
(bens primários com cotação
internacional).
O Ibovespa está no maior nível desde 15 de setembro. O indicador acumula alta de 1,11%
na semana e de 9,55% no ano.
O mercado global teve um
dia de alívio após o anúncio de
que parte das tropas russas estão retornando às bases após
exercícios militares perto da
fronteira com a Ucrânia. As
bolsas norte-americanas e europeias tiveram forte alta. A
cotação internacional do petróleo, que ontem tinha chegado a US$ 96 (barril do tipo
Brent) caiu para US$ 93 hoje.
Além do alívio temporário
internacional, as altas taxas de
juros no Brasil contribuíram
para estimular a entrada de capital estrangeiro no país. No
início do mês, o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou a taxa Selic (juros básicos da economia) para 10,75%
ao ano, com dois dígitos pela
primeira vez desde 2017.

PRIVATIZAÇÃO

TCU aprova 1a etapa
de venda da Eletrobras
IDIANA TOMAZELLI E JULIO
WIZIACK/FOLHAPRESS
Em uma vitória para o governo Jair Bolsonaro (PL), o
plenário do TCU (Tribunal de
Contas da União) aprovou ontem a primeira etapa para o
avanço da privatização da Eletrobras, rejeitando uma proposta divergente que, na prática, ampliaria o valor a ser pago
pela estatal de energia à União
e dificultaria a efetivação da
venda ainda neste ano.
A maioria dos ministros
acompanhou o relator, ministro Aroldo Cedraz, que estipulou o valor do bônus em R$ 25,3
bilhões a ser pago pela companhia pela renovação de contratos de hidrelétricas que hoje
operam no regime de cotas, remuneradas o suficiente apenas
para cobrir custos de operação
e manutenção.
A proposta foi aprovada por
cinco a um. Um sétimo voto, do
agora ex-ministro Raimundo
Carreiro, já havia sido favorável
à privatização, mas está sendo
contabilizado à parte porque o
relator fez ajustes de última hora
em seu voto.
A possibilidade de um recálculo do valor de outorga, com
ampliação de cerca de R$ 34 bilhões, era um dos pontos de
maior preocupação para integrantes do governo, mas acabou
sendo tratada como recomendação. Esse cenário permite o
avanço na privatização sem
maiores imprevistos em termos
de prazo.
A assembleia geral extraordinária de acionistas da Eletrobras
para deliberar sobre a capitalização da companhia - operação
em que a participação da União
será diluída, e os acionistas privados se tornarão maioria- está
convocada para 22 de fevereiro.
Por isso, a manifestação do
TCU é considerada essencial para dar maior segurança às próxi-

mas etapas do processo, que incluem a modelagem da operação e a oferta de ações. Esses
passos precisam ser concluídos
até 13 de maio. Até lá, uma segunda etapa, que analisará o
modelo da operação, também
precisará passar pelo crivo da
corte de contas.
"(Espero) Que o acórdão
possa trazer efeitos positivos
em relação ao desenvolvimento do nosso país e também da
necessária proteção dos consumidores de energia elétrica",
disse Cedraz em suas considerações finais.
O valor da outorga esteve no
centro de uma controvérsia,
diante do voto divergente do
ministro Vital do Rêgo. Ele argumentou que seria necessário incorporar a capacidade de
entrega rápida de energia por
essas usinas em horários de pico -chamada de potência no
jargão do setor.
Nas palavras do ministro, seria "inexplicável e ilegal" excluir
do cálculo do valor da outorga a
mensuração da potência dessas
usinas, uma vez que isso amplia
o potencial de receitas futuras
da Eletrobras. Assim, a companhia seria mais valiosa que o
considerado pelo governo.
Além do "fator potência", Vital do Rêgo também apontou
outras "ausências" no cálculo
feito pelo governo. O principal é
o risco hidrológico, a quantidade de chuvas que compromete o
nível de água dos reservatórios e
que impacta na capacidade de
geração, afetando o preço da
energia.
Segundo o ministro, haverá
também um impacto no bolso
do consumidor e que não pode
ser ignorado. Hoje, o preço médio do MWh (megawatt-hora)
das usinas cotizadas da Eletrobras é de R$ 65 ante R$ 194 cobrados pelas usinas que vendem energia livremente no
mercado.

O

PIB (Produto Interno
Bruto) cresceu 4,7%
no Brasil em 2021,
projetam dados do Monitor do
PIB do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação
Getulio Vargas). A estimativa foi
divulgada ontem.
Com o resultado, a atividade
compensaria a perda de 3,9% registrada em 2020, ano inicial da
pandemia, aponta o monitor. O
pesquisador Claudio Considera,
coordenador do levantamento
do FGV Ibre, afirma que a alta
está relacionada em grande parte à base de comparação fragilizada pela Covid-19.
Entre os grandes setores da
economia, o destaque veio de
serviços, cujo avanço foi de
4,7%. O segmento é o principal
pela ótica da oferta no PIB. Também é o grande empregador na
economia brasileira.
O avanço de serviços, diz o
monitor, foi estimulado pela vacinação contra o coronavírus. Em

2020, o setor havia caído 4,3%.
Ainda sob a ótica da oferta, a
indústria avançou 4,4% em
2021, após queda de 3,4% no
ano anterior. A agropecuária subiu 0,6%, depois de elevação de
3,8% em 2020.
"A economia brasileira em
2021 compensou a queda de
2020, crescendo 4,7%, graças,
principalmente, ao crescimento
do setor de serviços em virtude
da vacinação. Todos os componentes, tanto da oferta como da
demanda, apresentaram crescimento", disse Considera.
Pela ótica da demanda, o
consumo das famílias subiu
3,4% em 2021, após tombo de
5,4% no ano anterior. O crescimento já era esperado devido à
baixa base de comparação causada pela pandemia e ao avanço
da vacinação contra a Covid-19,
sinaliza o monitor.
Já os investimentos produtivos na economia, medidos pela
Formação Bruta de Capital Fixo,
avançaram 16,7% na comparação com 2020. O recuo havia si-

do de 0,5% no ano inicial da crise sanitária.
Além disso, a exportação subiu 5,4% no ano passado, e a importação, 13,2%. Já o consumo
do governo avançou 1,7%.
"Se a gente tivesse antes a
preocupação com a vacina, o
PIB poderia ter crescido mais",
aponta Considera.
O monitor busca antecipar o
ritmo da atividade econômica no
Brasil mês a mês. O resultado oficial do PIB é calculado a cada três
meses pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
A próxima divulgação do IBGE, referente ao quarto trimestre e ao acumulado de 2021, está
agendada para o dia 4 de março.
Em valores correntes, o FGV
Ibre estimou PIB de R$ 8,685 trilhões. O indicador de 2021, contudo, ainda é inferior aos do período de 2013 e 2014, antes da
recessão que derrubaria a economia em 2015 e 2016, pondera
o levantamento.
No caso do PIB per capita,
que divide a produção de bens e

serviços pela população, o desempenho é ainda mais fraco. O
indicador é inferior ao de 2010,
segundo o monitor.
ALTA NO 4º TRIMESTRE
Na análise trimestral, o monitor do PIB indicou crescimento
de 0,7% no quarto trimestre, ante
o terceiro. Em relação ao quarto
trimestre de 2020, o avanço foi
maior, de 1,9%.
Na análise mensal, o PIB teve
alta de 0,8% em dezembro, frente a novembro. Na comparação
com igual mês de 2020, a elevação chegou a 3%.
Na visão de analistas, o cenário para a economia em 2022 é
mais complicado. Em meio a incertezas eleitorais, inflação persistente e juros mais altos, projeções indicam PIB com variação
próxima de 0% no acumulado
deste ano. "O Boletim Macro do
FGV Ibre faz uma projeção de
0,7%. É um resultado muito baixo. Não vejo nenhum grande fator de crescimento neste ano",
avalia Considera.

IPEA

Pobres sentem quase o dobro da
inflação frente a ricos em janeiro
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS
A inflação sentida pelos brasileiros mais pobres foi equivalente a quase o dobro da verificada entre os mais ricos no começo de 2022, aponta estudo
mensal divulgado ontem pelo
Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).
Em janeiro, o avanço dos preços atingiu 0,63% para as famílias
com renda considerada muito
baixa. Enquanto isso, as famílias
com renda alta tiveram inflação
de 0,34% no mesmo período, diz o
instituto.
Conforme o Ipea, a alta entre
os mais pobres foi influenciada
especialmente pela carestia de
alimentação e bebidas. O segmento respondeu por quase metade da inflação do grupo com
menos recursos (0,31 ponto percentual).
A compra de alimentos costuma consumir uma parcela maior
do orçamento das famílias com
renda mais baixa. Por isso, a elevação dos preços da comida pesa
mais no bolso dos mais pobres.
Em janeiro, houve aumentos
em produtos como cenoura
(27,6%), laranja (14,9%), banana
(11,7%) e batata (9,7%), além
das carnes (1,3%), do café (4,8%)

e do óleo de soja (1,4%).
A alta dos alimentos in natura ocorreu em meio aos efeitos
adversos do clima no país. Enquanto estados como Minas
Gerais e Bahia sentiram os reflexos de chuvas intensas, a região
Sul amarga estiagem na largada
de 2022.
O estudo do Ipea mede a inflação de acordo com seis faixas de
renda domiciliar. As famílias com
rendimento considerado muito
baixo recebem menos de R$
1.808,79 por mês.
A outra ponta da lista é ocupada pela renda alta, cujos integrantes têm ganhos superiores a R$
17.764,49.
Na margem, as seis faixas tiveram desaceleração nos preços de
dezembro para janeiro. Ou seja,
os aumentos continuaram, mas
em um ritmo menor na média.
Na renda muito baixa, a inflação passou de 0,74% para 0,63%, a
maior da pesquisa. Já na camada
mais alta, a alta dos preços pulou
de 0,82% para 0,34%, a menor do
levantamento.
Em parte, a perda de fôlego
dos preços para os mais ricos foi
influenciada pelos recuos de
combustíveis, como gasolina (1,1%) e etanol (-2,8%), das passagens aéreas (-18,4%) e do

transporte por aplicativo (-18%).
MAIOR ALTA
O estudo do Ipea também traz
o acumulado de 12 meses até janeiro. Nesse recorte, a maior inflação foi a das famílias de renda
média-baixa, com taxa de 10,8%.
Até dezembro, estava em 10,4%.
O grupo de renda média-baixa
é formado por brasileiros com
rendimento domiciliar entre R$
2.702,88 e R$ 4.506,47 por mês.
A segunda maior variação em
12 meses é observada na faixa de
renda média (10,6%), que reúne
famílias com ganhos entre R$
4.506,47 e R$ 8.956,26. Nesses
grupos, há fortes influências da
inflação de transportes e de habitação.
A taxa acumulada pela renda
muito baixa foi de 10,5%. Está acima da variação registrada em 12
meses pelo grupo de renda alta,
de 9,6%, a menor do estudo.
"Os dados desagregados revelam que, para as famílias de renda
mais baixa, a maior pressão inflacionária nos últimos 12 meses reside no grupo de habitação, impactado pelos reajustes de 27%
das tarifas de energia elétrica e de
31,8% do gás de botijão. Para o
segmento de renda mais alta, o foco está no grupo de transportes,

refletindo, sobretudo, no aumento de 42,7% da gasolina e de 55%
do etanol", diz a pesquisa.
"Além da alta desses dois grupos, deve-se pontuar que os alimentos no domicílio, em especial
os reajustes de 10% das carnes, de
21,7% de aves e ovos, de 44% do
açúcar e de 56,9% do café, também provocaram impactos altistas significativos sobre a inflação
no período, sobretudo para as camadas de renda mais baixa",
acrescenta.
No ano passado, o Ipea passou
a projetar que a diferença entre a
inflação dos mais pobres e a dos
mais ricos seria encurtada ao longo de 2022.
Além de uma desaceleração
dos alimentos, que ainda pressionam os consumidores com renda
menor, o instituto apostava em
uma aceleração dos preços de
serviços, que pesam mais entre os
mais ricos.
A inflação persistente causa
preocupação no país. Como mostrou reportagem do jornal Folha
de S.Paulo na semana passada, o
avanço dos preços ficou mais espalhado pela economia nos últimos meses. Assim, brasileiros decidiram rever a rotina, com cortes
no consumo diário, e postergar
planos, como cursos e viagens.

ABIA

Faturamento da indústria de
alimentos fecha 2021 com alta de 17%
BRUNO BOCCHINI/ABRASIL
A indústria brasileira de alimentos fechou o ano de 2021
com faturamento de R$ 922,6
bilhões, resultado 16,9% superior ao registrado em 2020. O
montante representa 10,6% do
Produto Interno Bruto (PIB)
estimado para o ano passado.

Os dados, divulgados ontem,
são da Associação Brasileira
da Indú stria d e Ali m e n to s
(Abia).
De acordo com o levantamento, as vendas do setor em
2021 cresceram 3,2% e a produção, 1,3%. Considerando apenas
as vendas para o mercado interno, que representam 73,5% do
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faturamento, o aumento foi de
1,8%. Já as exportações, que representam 26,5% do faturamento, aumentaram 18,6% e atingiram o patamar recorde de US$
45,2 bilhões.
“O avanço da vacinação e o
retorno do setor de serviços
contribuíram de forma decisiva
para a expansão da produção,

com geração positiva de emprego e renda no setor. A demanda por alimentos se manteve crescente no Brasil e no
mundo, o que fez com que as
empresas mantivessem a produção a todo vapor, e contratando mão de obra”, destacou o
presidente executivo da Abia,
João Dornellas.
A indústria alimentícia
brasileira aumentou também
o número de trabalhadores
contratados em 2021, 1,2% a
mais do que em 2020, totalizando 1,72 milhão de pessoas,
ou 21 mil novos postos de trabalho.
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CORRUPÇÃO

Senadores da CPI falam
em impeachment de Aras
RENATO MACHADO/FOLHAPRESS

I

ntegrantes da CPI da Covid
criticaram a atuação e
ameaçaram de impeachment o procurador-geral da República, Augusto Aras, durante
inauguração de um memorial
em homenagem às vítimas da
pandemia no Senado, ontem.
A cúpula da comissão -que
atuou entre abril e outubro do
ano passado- considera que Aras
pode estar prevaricando por não
dar sequência às conclusões do
relatório final da comissão. Por
isso, afirmam há a possibilidade
do impedimento de Aras e que
essa medida está no "radar".
A PGR diz que aguarda a entrega das provas pela CPI e afirma que nenhum dos casos está
parado.
"(Com os discursos) Vocês
perceberam que não só está cogitado (o impeachment de
Aras), mas é uma possibilidade
que está no radar do observatório da pandemia, que é o herdeiro da CPI da Pandemia. Isso não
é dito apenas por mim, isso é dito pelos demais colegas, os 17
membros do observatório", afir-

mou o vice-presidente da CPI
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) a
jornalistas.
O senador afirmou que Augusto Aras enviou uma equipe de
emissários para discutir os desdobramentos da investigação no
âmbito PGR. Foi solicitado na
ocasião que os membros da CPI
pudessem individualizar as provas e encaminhá-las à PGR.
Randolfe afirma que o pedido
seria desnecessário, contando
que o relatório final da CPI,
quando encaminhado para outras instâncias do Ministério Público Federal, não houve pedidos semelhantes e inquéritos foram instaurados.
"Nós entregaremos o que nos
foi pedido até sexta-feira. Vamos
aguardar. Acho que é razoável
esperarmos a semana seguinte,
até depois do Carnaval, pelo
menos, para ter o desenlace. Se
não tiver, aí cabe a nós e sendo o
Senado o espaço de jurisdição
do procurador-geral da República ver qual o desdobramento
seguinte a tomar", afirmou.
Segundo a Constituição,
compete privativamente ao Senado processar e julgar o procu-

rador-geral da República nos
crimes de responsabilidade.
Após a apresentação de denúncia por algum senador ou qualquer cidadão, caberá ao presidente do Senado decidir se dará
prosseguimento ao caso.
O relatório final da CPI da
Covid foi aprovado pelos membros da comissão em outubro de
2021. O documento recomendou o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro (PL), outras 77 pessoas e duas empresas.
Entre as propostas de indiciamento figuram ministros de Estado, filhos do chefe do Executivo, parlamentares, lobistas, médicos, entre outros.
Desde então, os membros da
comissão pressionam para que
Aras dê prosseguimento às recomendações de indiciamento de
autoridades com foro privilegiado. O procurador-geral já chegou a ser convidado por uma comissão do Senado para dar explicações, o que ainda não aconteceu -na modalidade convite, a
presença não é obrigatória.
As cobranças a Aras começaram ainda durante a solenidade
de inauguração do Memorial em

homenagem às vítimas da Covid.
O relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), que disse
que apoiará eventual requerimento de Randolfe Rodrigues,
afirmou em seu discurso que a
"CPI fez o seu trabalho". Mas
ressalta que o procurador-geral
da República não está executando suas funções como deveria.
"À Procuradoria-Geral da República cabem três encaminhamentos: dar continuidade às investigações, oferecer denúncia
ou arquivar. O que fez o procurador-geral da República? Ele
inventou um quarto encaminhamento, que foi o envio de
petições sigilosas para o Supremo Tribunal Federal, que repete
o pedido de individualização de
provas. Isso não pode continuar", afirma.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), reforçou que os membros do Senado
têm competência para acompanhar a tramitação da investigação e que "se espera a atuação
da PGR". Por outro lado, afirmou que não se pode pretender
"fazer qualquer tipo de pressão
ao procurador-geral.

C O V I D -19

Acelerar vacinação pode evitar
430 mortes de crianças de 5 a 11
ANA BOTTALLO/FOLHAPRESS
A vacinação contra a Covid
em crianças de 5 a 11 anos no
Brasil está em ritmo lento, com
cerca de 250 mil doses aplicadas
por dia. Caso essa vacinação fosse acelerada para o ideal –segundo especialistas, um milhão
de doses por dia–, seriam evitadas, até abril, 5.400 hospitalizações e 430 mortes por Covid
nessa faixa etária.
Essa projeção faz parte de um
estudo inédito realizado pelo
grupo de modelagem da dinâmica de transmissão do coronavírus no Brasil, que inclui pesquisadores da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do
Sul), da UFG (Universidade Federal de Goiás), da USP (Universidade de São Paulo), da Unesp
(Universidade Estadual Paulista), da UFABC (Universidade
Federal do ABC) e do Observatório Covid-19 BR.
Na população geral, a vacinação mais rápida também causaria benefício. De acordo com a
projeção, teria o efeito de impedir cerca de 14 mil hospitalizações e mais de 3.000 óbitos pela
doença em todas as faixas etárias no mesmo período.
No estudo, os pesquisadores
fizeram uma modelagem matemática para estimar quantas
mortes e hospitalizações seriam
evitáveis em três cenários distintos: um cenário sem vacinação
infantil (hipotético), o cenário
atual de ritmo lento, e o cenário

ideal ou acelerado de aplicação
de doses.
O cenário ideal considera outras campanhas de vacinação
infantil do Programa Nacional
de Imunizações (PNI) que já
atingiu a aplicação de 1 milhão
de doses por dia.
Os impactos diretos e indiretos da imunização infantil foram
considerados em um período de
três meses após o início da vacinação, ou seja, de janeiro a abril.
No ritmo atual, a campanha
de vacinação nas crianças tem o
potencial de evitar 5.718 hospitalizações e 1.092 óbitos, com
intervalo de confiança de 95%.
Quando separados por faixas
etárias, o ritmo atual de imunização infantil deve impedir
2.367 hospitalizações e 182 mortes por Covid nas crianças de 5 a
11 anos.
No Brasil, desde o início da
pandemia até o dia 7 de fevereiro foram registradas 6.877 hospitalizações e 308 mortes por
Covid em crianças.
No estudo, o modelo analisa
a "chance de passagem" de uma
categoria para as demais, segundo a classificação: suscetíveis
(pessoas que ainda não receberam a vacina), expostos e transmissíveis (pessoas na fase infecciosa da doença), assintomáticos, sintomáticos leve, hospitalizados, recuperados e óbitos.
A chance de uma pessoa de
uma categoria passar para outra
é calculada considerando cada
um dos cenários acima e parâ-

metros como tipo de vacina (Pfizer, AstraZeneca e Coronavac) e
esquema vacinal (uma dose,
duas doses ou três doses).
O ritmo considerado ideal
não é uma realidade distante, de
um país de primeiro mundo,
afirma Roberto Kraenkel, físico e
pesquisador do Observatório
Covid-19 BR.
"Se tivéssemos a vacinação
no ritmo aceitável a quantidade
de mortes por Covid que poderiam ser evitadas até abril é da
mesma ordem de grandeza do
total de crianças que morreram
nessa faixa etária desde 2020, o
que indica que deveria sim haver uma aceleração", diz.
Além da proteção direta nos
pequenos, acelerar o ritmo da
vacinação infantil traz benefícios do ponto de vista de controle da situação epidemiológica
em todas as faixas etárias.
"A sociedade não é separada,
as pessoas de diferentes idades
têm contato entre si e em particular nas crianças de 5 a 11
anos, embora a letalidade seja
muito baixa, ela não é zero. Mas
para adultos acima de 60 anos, a
possibilidade de hospitalização
e óbito é muito maior, e essas
pessoas têm contato direto com
as crianças, são pais, avós, professores", explica Kraenkel.
Para Kraenkel, o modelo
consegue demonstrar exatamente esse bloqueio na transmissão. "O modelo é capaz de
mostrar quantas pessoas de outras faixas etárias estão sendo

protegidas indiretamente pela
vacinação infantil porque há
um corte na cadeia de transmissão de vírus", diz. "Em suma, é
'vacinem os seus filhos para
proteger o vovô'."
Cristiana Toscano, coordenadora do grupo e representante
da Sociedade Brasileira de Imunizações de Goiás, reforça que,
embora no início da pandemia
em uma sociedade ainda completamente suscetível e com a
forma ancestral do Sars-CoV-2,
as crianças de fato não tinham
um papel tão importante assim
na transmissão do vírus.
"Quando avançamos na proteção da população, o que
aconteceu é o que estamos vivenciando agora: uma parcela
ainda dos adolescentes parcialmente vulnerável, porque não
tomou as duas doses, e as
crianças mais jovens com um
grande contingente ainda suscetível [apenas 23% das crianças tomaram a primeira dose
no país]. Então a transmissão
nessa faixa etária passa a ser
muito maior", afirma.
Toscano lembra que, embora
proporcionalmente o número
de hospitalizações e óbitos nas
faixas etárias mais jovens não
sejam tão altos se comparados
aos dos mais velhos, em números absolutos, quando se tem
uma grande quantidade de pessoas adoecendo com a variante
Ômicron, isso acaba sendo um
agravante mesmo para as crianças e adolescentes.

DISPUTA

Sucessão de Kassio em tribunal coloca
Bolsonaro e Mourão em lados opostos
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS
A disputa por uma vaga no
Tribunal Regional Federal da 1°
Região colocou o presidente Jair
Bolsonaro e o vice-presidente
Hamilton Mourão em lados
opostos.
Enquanto Bolsonaro apoia o
advogado Jackson di Domenico,
ligado à Associação Nacional de
Juristas Evangélicos (Anajure), a

País/São Paulo

VERÃO: Dia de sol com algumas nuvens
e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

torcida de Mourão é pelo chefe
da Assessoria Jurídica da VicePresidência, José Roberto Machado Farias.
Ambos fazem parte da lista
sêxtupla indicada pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil)
para o posto aberto no TRF-1
com a saída de Kássio Nunes
Marques para o STF (Supremo
Tribunal Federal).
Os desembargadores vota-

rão amanhã para escolher
quais dos seis serão encaminhados em uma lista tríplice
para a escolha final de Bolsonaro.
Domenico chegou a pleitear
o posto de "terrivelmente evangélico" no STF, que acabou ocupado pelo ministro André Mendonça. Farias, por sua vez, tem a
preferência de integrantes dos
tribunais superiores.

Também foram indicados
pela votação da OAB os advogados Flávio Jaime de Moraes Jardim, Luis Gustavo Soares Amorim de Sousa, Maurício Alexandre Perna Neves e Rebeca Moreno da Silva.
Kássio foi procurado por alguns candidatos, mas avisou a
interlocutores que não apoiaria
nenhum, por ter amigos envolvidos na escolha.

16-fev-22 | 5:21 AM BRT

Presidente da
Alesp negociou com
condenado por desvios
Ligações telefônicas interceptadas pela Polícia Civil de
São Paulo e reveladas pelo jornal O Estado de S. Paulo mostram que o presidente da Assembleia de São Paulo, Carlão
Pignatari (PSDB), negocia a
entrega da administração de
dois hospitais para o médico
Cleudson Garcia Montali,
condenado pelo desvio de R$
500 milhões em recursos de
saúde por meio de organizações sociais ligadas a ele.
Pignatari é aliado do governador João Doria (PSDB) e integra o núcleo duro da campanha do tucano à Presidência
da República.
Já Montali é apontado como líder da organização criminosa investigada pela Operação Raio-X, desencadeada em
setembro de 2020 e que mirou
o ex-governador Márcio França (PSB) em sua fase mais recente. O pré-candidato ao Governo de São Paulo foi alvo de
busca e apreensão.
As conversas teriam ocorrido em 2019, portanto antes da
operação da polícia e do deputado assumir o comando do
Legislativo paulista. Em nota,
ele diz que não é investigado
nessa operação policial.
O esquema estendia-se a
cidades paulistas e de outros
estados como Paraná, Minas
Gerais, Mato Grosso do Sul e
Pará. Nesse estado, o próprio
governador Helder Barbalho
(MDB) estava entre os investigados e foi um dos alvos de
operação desencadeada pela
Polícia Federal em 2020.
Até agora, 48 pessoas foram
denunciadas pelo Ministério
Público e, dessas, 19 foram
condenadas pela Justiça.
Tido como líder do esquema inicial, Montali, de Birigui
(SP), foi condenado a 104 anos
de prisão por uma série de irregularidades nos contratos
com equipamentos de saúde
de 27 cidades, incluindo Santas Casas. Ele também foi condenado a ressarcir os cofres
públicos em R$ 947 mil.
Em nota, Pignatari afirma
que as conversas são de 2019,
antes das suspeitas contra
Montali virem à tona e que ele
não ocupava a presidência da
Assembleia à época -o tucano
era líder do governo Doria à

época. O deputado diz ainda
não ser investigado na Operação Raio-X.
"Não houve qualquer ilegalidade em sua conduta e jamais teve interferência em
qualquer processo de contratação", afirma a assessoria do
deputado em nota.
Uma das conversas entre o
médico e Pignatari ocorreu em
22 de maio de 2019. Pignatari
sugere que alguma organização
social ligada à Montali assuma
a administração de um hospital
em Santa Fé do Sul (SP).
Em junho daquele ano, em
nova conversa, Pignatari se
propõe a apresentar a Montali
um deputado para intermediar a negociação do médico
para administrar o Hospital
Regional de Ferraz de Vasconcelos. Em novas ligações naquele mês, Montali dá satisfações a Pignatari sobre ambos
os negócios.
Segundo a reportagem, Pignatari e Montali também conversam, em 27 de junho, sobre
o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Carapicuíba. O presidente da Assembleia
informa ao médico que "amanhã sai a publicação no Diário
Oficial", e Montali agradece.
No dia 29 de junho, sai publicado o contrato para a administração do AME por organização social ligada ao médico. Dias antes, o grupo de
Montali havia sido declarado
vencedor da concorrência pela
secretaria estadual de Saúde.
Em 2018, Montali foi ouvido na Assembleia pela CPI das
Organizações Sociais da Saúde a respeito de investigações
envolvendo a Santa Casa de
Birigui e negou que houvesse
irregularidades. Pignatari era
suplente na comissão.
"O inquérito principal da
operação inclusive já foi encerrado, resultando em mais de
160 novos inquéritos, sendo
que o parlamentar não é investigado em nenhum deles. Não
possui, portanto, qualquer relação com o caso", afirma a assessoria do tucano em nota.
A nota afirma ainda que o
presidente da Assembleia
"apoia a irrestrita investigação
da Operação Raio-X e reitera
sua correta conduta em sua
trajetória parlamentar".

MERCADO MUNICIPAL

Barracas terão que
expor placas com preços
Donos de barracas no Mercado Municipal Paulistano, no
centro de São Paulo, serão multados caso não exponham os
preços dos produtos vendidos.
De acordo com o diretorexecutivo do Procon de São
Paulo, Fernando Capez, os fiscais estão orientados a autuar
os comerciantes na tentativa de
coibir o chamado "golpe das
frutas". "A cobrança de um valor
que não está exposto de forma
ostensiva é considerada abusiva", diz ele.
As multas são calculadas de
acordo com o faturamento do
estabelecimento, mas podem
chegar a R$ 200 mil, de acordo
com o diretor-executivo.
Ontem, a concessionária que
administra o Mercadão, a Mercado SP SPE, interditou três boxes de venda de frutas após novas denúncias.
A concessionária que administra o Mercado Municipal
Paulistano multou donos de
bancas acusados de cobrar valores abusivos por bandejas de
frutas que chegam a R$ 800, segundo relatos nas redes sociais.
Os consumidores relatam
também que são coagidos a experimentar pedaços de frutas
oferecidos de graça pelos comerciantes. A tática inclui chamar a atenção dos clientes com
espécies ditas exóticas.

No corredor onde há maior
concentração de barracas de
frutas, os vendedores abordam
os visitantes com tâmaras recheadas com morango, além
de pedaços de lichia branca e
de achachairu, uma fruta nativa da Bolívia vendida como
afrodisíaco.
Se o cliente aceita as frutas
oferecidas, segundo a queixa, os
vendedores passam a insistir
para que a vítima compre em
quantidades maiores do que foi
pedido.
Uma vez que o consumidor
se distrai, o vendedor volta com
a bandeja pronta com mais frutas do que havia pedido. O quilo
da cereja importada, por exemplo, é vendido a R$ 100. A mesma fruta no mercado municipal
Kinjo Yamato, localizado em
frente ao Mercadão, custa R$ 50
o quilo.
Outra forma bastante difundida de convencer clientes a se
aproximar da barraca é empurrar a fruta pelo preço de 100 gramas, e não pelo quilo, o que seria mais barato.
Além disso, eles costumam
perguntar a cidade de origem
do visitante e, dependendo da
resposta, a conta fica mais ou
menos cara.
Caso se recusem a pagar a
conta, clientes dizem que são
xingados pelos vendedores.
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comitê", disse Tavares.
Moïse Kabagambe, de 25
anos, foi assassinado no dia 25
de janeiro, no quiosque onde
trabalhava como atendente, na
praia da Barra.
Os trabalhos deverão ser iniciados imediatamente, visando
firmar mais parcerias para que
mais órgãos e instituições façam parte do Compar-Rio e
contribuam para suas ações em
defesa dos direitos humanos.
Na avaliação do secretário
de Cidadania, Renato Moura, a
assinatura do decreto representa um largo passo da cidade
e faz parte das prioridades da
Secretaria de Cidadania, marcando "o início de um trabalho
ainda mais incisivo de inclusão
e combate à xenofobia, ao racismo e a toda forma de preconceito".
Noutra medida com foco na
população de refugiados e imigrantes, a prefeitura carioca
formalizou, na última sexta-feira , por meio de Memorando de
Entendimento com a Organização Internacional para as Migrações, parceria para a promoção de iniciativas relacionadas aos direitos dessa comunidade. As principais ações incluem combate ao tráfico de
pessoas, assistência jurídica a
migrantes e realização de estudos e mapeamento da população migrante no Rio para subsidiar a tomada de decisões e a
formulação de políticas públicas no tema.
O chefe de Relações Internacionais da prefeitura, Bruno
Santos, ressaltou que o governo da capital trabalha em conjunto com as organizações para facilitar o acolhimento e a
integração da população.
"Queremos que a cidade do Rio
seja reconhecida pela diversidade e o respeito a todos. Sem
distinção."

ROCINHA

STJ forma maioria
por indenização a
família de Amarildo
RAFAEL NEVES/FOLHAPRESS
A segunda turma do STJ
(Superior Tribunal de Justiça)
formou maioria, por 3 votos a
1, para manter uma sentença
que obriga o estado do Rio de
Janeiro a indenizar a família do
pedreiro Amarildo de Souza,
morto por policiais militares
na favela da Rocinha em 2013.
O julgamento, porém, foi interrompido pela ministra Assusete Magalhães, que pediu
mais tempo para analisar o
processo.
O estado do Rio recorre de
uma decisão de segunda instância da Justiça fluminense,
de 2018, que determinou indenização de R$ 500 mil à viúva
Elizabete Gomes da Silva e a
cada um dos seis filhos de
Amarildo, além de R$ 100 mil à
irmã da vítima. Foi estabelecida, ainda, uma pensão mensal
de dois terços do salário mínimo à família, único valor que
já está sendo pago.
O ministro Francisco Falcão, relator do caso, votou para
manter os valores da indenização e foi seguido pelos colegas
Herman Benjamin e Mauro
Campbell. Ficou vencido o ministro Og Fernandes, que considerou o valor excessivo em
relação a outras indenizações
já determinadas em casos semelhantes, como a chacina da
baixada fluminense em 2005.
Amarildo de Souza tinha 47
anos quando desapareceu depois de ser abordado por policiais militares da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) da
Rocinha, no dia 14 de julho de
2013. O corpo dele nunca foi
encontrado. Conforme se re-
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Prefeitura cria comitê
de políticas públicas
para refugiados
A prefeitura do Rio de Janeiro publicou na segunda-feira
passada, no Diário Oficial do
município, decreto criando o
Comitê de Políticas Públicas
para Refugiados, Imigrantes e
Apátridas do Município do Rio
de Janeiro (Compar-Rio), que
ficará sob a gerência executiva
da Coordenação de Direitos
Humanos da Secretaria de Cidadania.
O objetivo do comitê é defender e promover os direitos
humanos das pessoas refugiadas, imigrantes e apátridas no
âmbito da cidade do Rio de Janeiro, por meio de metas
anuais pactuadas entre os órgãos e entidades envolvidos na
temática, segundo informou a
prefeitura carioca, por meio de
sua assessoria de imprensa.
O Decreto 50.187 foi assinado pelo prefeito Eduardo Paes
em reunião, na última sextafeira, da qual participaram o secretário municipal de Cidadania, Renato Moura; o coordenador de Direitos Humanos,
Matheus Tavares; o coordenador de Relações Internacionais
e Cooperação, Bruno Oliveira;
representantes da Agência da
Organização das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) e
da Organização Internacional
para as Migrações (OIM).
Segundo o coordenador
Matheus Tavares, a Secretaria
de Cidadania e a Coordenação
de Direitos Humanos vêm trabalhando na formatação do comitê há muito tempo. Desde o
ano passado, a secretaria mantém contato com a Acnur, a
OIM e lideranças, para avaliar a
criação do decreto.
"Já havíamos criado um grupo de trabalho da prefeitura
mas, de fato, a barbárie ocorrida com o congolês Moïse Kabagambe acabou exigindo ainda
mais agilidade na criação do

VERÃO: Sol com períodos de céu nublado
Manhã
com chuva. À noite o tempo fica firme.

velaria mais tarde, os PMs
suspeitavam que o ajudante
de pedreiro sabia onde traficantes locais escondiam armas e drogas.
A família de Amarildo registrou o sumiço dois dias depois,
o que acabaria dando origem a
uma campanha de alcance internacional contra a violência
policial no Rio. Dois anos e
meio depois, no final de janeiro de 2016, a Justiça fluminense condenou 13 PMs envolvidos no caso.
O advogado dos familiares
de Amarildo, João Tancredo,
lamentou o adiamento da decisão, mas elogiou o resultado
parcial. "Sentimos os ministros sensibilizados para dar
um mínimo conforto a essa família e esperamos que, da parte deles, a decisão não tardará.
Já são oito anos de sofrimento", disse.
A viúva Elizabete e seis filhos de Amarildo têm recebido
uma pensão de 2/3 de salário
mínimo, equivalente em 2022
a R$ 808. Eles reivindicam a indenização já fixada em duas
instâncias e pedem que também seja indenizada uma sobrinha, considerada irmã de
criação de Amarildo.
O Estado do Rio, por sua
vez, luta para reduzir o pagamento a Elizabete dos R$ 500
mil, fixados na sentença em
vigor, para 300 salários mínimos, que somariam no valor
atual R$ 363,6 mil, e de cada
um dos filhos para 220 salários mínimos, hoje equivalentes a R$ 266,6 mil. Também
pedem que seja anulado o pagamento de R$ 100 mil à irmã
de Amarildo.

Putin vai retirar parte das
tropas em torno da Ucrânia
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

N

a véspera da data
anunciada por serviços de inteligência ocidental como a de uma possível
invasão da Ucrânia pela Rússia, o
governo de Vladimir Putin anunciou o início da retirada de parte
das tropas que se exercitavam
perto das fronteiras do vizinho.
O anúncio, feito às agências
de notícias russas pelo Ministério da Defesa, não especifica
quantos soldados estão envolvidos na volta às suas bases permanentes, apenas que eles fazem parte dos distritos militares
Ocidental e Sul, em áreas contíguas ao território ucraniano.
Ao mesmo tempo, avança a
manobra russa de reconhecer
as áreas separatistas na Ucrânia
como governo, o que pode
manter Kiev longe da adesão ao
Ocidente, como deseja o presidente russo.
Desde novembro, Putin concentrou ao menos 130 mil soldados em torno do vizinho e emitiu um ultimato buscando estabelecer um novo concerto de segurança no Leste Europeu mais
a seu gosto, após 30 anos de expansão da Otan (aliança militar
ocidental) e da UE (União Europeia) sobre os antigos satélites
comunistas de Moscou.
O Ocidente rejeitou a ideia.
Desde a semana passada, os Estados Unidos lideram uma onda
alarmista, citando até a data desta quarta como a de uma invasão, que chama de "iminente"
desde o começo do ano. Na segunda-feira passada, imagens de
satélite da empresa americana
Maxar sugeriram o envio de mais
tropas no fim de semana, talvez
totalizando 150 mil soldados.
O Kremlin nega ter intenção
de invadir, e por isso uma eventual retirada é politicamente
vendável por Putin como algo
natural.
Previsivelmente, o Ocidente
reagiu com ceticismo. O secretário-geral da Otan, o norueguês
Jens Stoltenberg, afirmou não
ter visto ainda "sinais de desescalada militar", mantendo de todo modo a porta para "conversar com a Rússia". Já a chanceler
britânica, Liz Truss, que discutiu
duramente com o colega Lavrov
na semana passada, disse que
apenas "uma remoção total das
tropas" provará o recuo.
Mas não há nada de casual
no anúncio. Ele ocorreu quando
desembarcava em Moscou o

premiê da Alemanha, Olaf
Scholz, em
sua primeira
visita a Putin
desde que assumiu a cadeira que foi por
16 anos de Angela Merkel.
Sob intensa
pressão doméstica e por
parte do presidente Joe Biden, que visitou em
Washington, Scholz ouviu de Putin em entrevista coletiva que o
russo "está pronto para trabalhar" em uma saída negociada
para a crise.
Destoando de outros líderes
ocidentais e da Ucrânia, Scholz
também disse que a redução de
tropas anunciada "é um bom sinal". "Claro que não queremos a
guerra", disse Putin.
Scholz levou ao encontro a
carta mais poderosa, exceto que
se considere a possibilidade de
armas nucleares serem empregadas numa guerra europeia: seu
mercado para o gás natural russo.
A Alemanha, mas também a
França e outras nações europeias, têm fortes investimentos
em infraestrutura energética
com Moscou. Cerca de 40% do
consumo de gás natural do continente é suprido pelos russos.
Em setembro passado, foi
completado o gasoduto Nord
Stream 2, que irá duplicar a
quantidade de gás enviado diretamente da Rússia para os alemães, tirando assim rendimentos do trânsito feito por meio de
antigas rotas soviéticas pela
Ucrânia -anualmente, Kiev tira
algo como US$ 2 bilhões desse
pedágio. Berlim adiou o início
de sua operação alegando detalhes burocráticos.
Biden já disse que o Nord
Stream 2 não entrará em operação caso a Rússia ataque a Ucrânia, mas não foi secundado integralmente por Scholz, o que levou a críticas dentro da coalizão
de governo em Berlim. Na entrevista com Putin, ele respondeu
ao ser questionado que estava
"comprometido" com a manutenção do trânsito por território
ucraniano.
Nesta terça, o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, repetiu a ameaça, mas com um
tom conciliador. "A UE está
pronta para discutir as preocupações de segurança da Rússia",
disse à rádio BBC 4.
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Ele seguiu o
próprio Putin,
que na véspera se deixou
filmar ouvindo seu chanceler, Serguei
Lavrov, recomendar o caminho da negociação, e o
ministro da
Defesa, Serguei Choigu,
dizer que a situação estava tensa, mas que a retirada de tropas
iria acontecer "naturalmente".
Ao mesmo tempo, Moscou
flexionou sua musculatura militar com exercícios que vão durar
toda a semana no mar Negro e
incluem seis navios de desembarque anfíbio. Ainda há manobras conjuntas com 30 mil soldados russos na ditadura aliada
Belarus, que faz fronteira ao
norte da Ucrânia.
Na segunda, deixando opções militares abertas, o Parlamento começou a discutir o reconhecimento das duas autoproclamadas repúblicas separatistas pró-Rússia no leste ucraniano. Um pedido para isso, ou
seja, combinado com o Kremlin,
será enviado nesta terça a Putin.
Em 2014, esses dois territórios iniciaram uma guerra civil
com apoio de Moscou, após Putin anexar a região de maioria
russa étnica da Crimeia. O motivo foi retaliar Kiev pela derrubada do governo pró-Kremlin e
evitar que a nova gestão aderisse
à UE e, principalmente, à Otan.
Se reconhecer as duas ditas
repúblicas, a mão militar russa
ganha a opção de agir "a pedido"
de uma "nação" amiga, aspas
obrigatórias. Isso manteria Kiev
sob pressão para não atacar as
áreas, mantendo tudo como está -exatamente o que parece
querer Putin.
A guerra matou mais de 14
mil pessoas e está pendurada em
um cessar-fogo mambembe, estabelecido pela segunda versão
dos Acordos de Minsk, de 2015.
Putin quer ver o texto implementado, porque é vago e permite interpretar que os rebeldes
seguirão autônomos, como se a
Ucrânia fosse federalizada -logo,
nunca permitindo a entrada nas
estruturas ocidentais por um
presumido poder de veto.
Kiev não aceita isso, mas está
sendo pressionada pela França
a fazê-lo. Scholz não chegou a
tanto, como o presidente Em-

manuel Macron na semana passada, mas disse na segunda em
Kiev que a questão da entrada
da Ucrânia na Otan "não estava
colocada na prática".
Todo esse malabarismo verbal será uma vitória de Putin se
o status quo do leste da Ucrânia
permanecer inalterado ao fim
da crise. O russo mostrou, com
sua mobilização militar, que poderia ir a cabo de sua ameaça
velada. A Europa, colocada de
lado no conflito pela priorização
dos contatos diretos com Washington por Moscou, piscou rapidamente.
Biden segue com a retórica
inflamada e corre o risco de sair
da crise com fama de alarmista.
Tentará vender, por sua vez, que
a denúncia dos movimentos do
rival russo como um instrumento efetivo de dissuasão. Na Rússia, por ora a conversa de Putin
parece ter convencido o público; nos EUA, as eleições parlamentares de novembro poderão
dar a medida da tática do presidente americano.
Claro que tudo ainda dependerá da avaliação da eventual retirada russa. Em abril do ano
passado houve um movimento
semelhante, mais discreto, e
analistas militares moscovitas
dizem que muito do que foi mobilizado acabou consolidado em
bases mais próximas da fronteira
ucraniana, apesar de as tropas
em si terem voltado para casa.
Se de fato estivermos diante
de um esfriamento da crise, um
beneficiário acidental será o
presidente Jair Bolsonaro, que
chega nesta tarde (manhã em
Brasília) a Moscou. Ele vem sendo criticado pelo "timing" de sua
visita a Putin, que o havia convidado em dezembro, e um ambiente menos tenso poderá fazer a decisão de manter a viagem menos onerosa.
Os presidentes se encontram
na quarta (16), o dia segundo as
agências de espionagem americana e britânica da potencial invasão. Isso virou piada entre
pessoas com acesso ao Kremlin:
um empresário pediu à reportagem para deixar um encontro
para depois de quarta, para "poder assistir à invasão na CNN".
Aparentemente, Putin também se diverte. Segundo seu
porta-voz, Dmitri Peskov, o chefe brincou que seu time deveria
"descobrir a hora exata do começo da guerra". "É impossível
entender essa loucura maníaca
informativa", disse.

