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ABC

Fábrica da
Volks voltará
a operar em
dois turnos
A fábrica da Volkswagen em
São Bernardo do Campo, no
ABC paulista, vai voltar a operar
em dois turnos a partir do próximo dia 2 de março, após ter suas
atividades reduzidas principalmente pela falta de semicondutores. Desde novembro passado, a planta Anchieta foi obrigada a cortar seu ritmo de produção para um turno e colocar cerca de mil colaboradores em layoff, como é chamada a suspensão temporária de contratos. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que representa a
categoria, a prioridade era manter os empregos durante o período de redução nas atividades
da unidade. Por meio de nota, o
diretor do sindicato Wellington
Messias Damasceno disse que o
retorno do segundo turno de
trabalho traz alívio aos trabalhadores. "Sempre que a produção
aumenta é uma expectativa
maior de tranquilidade e avanços." A Volkswagen confirmou o
retorno do segundo turno da
unidade Anchieta e o fim do layoff para os cerca de mil funcionários. Atualmente, a montadora tem cerca de 8 mil colaboradores diretos no país. O setor foi
um dos mais afetados pela escassez de semicondutores, que
veio com a recuperação desigual dos países após o início da
pandemia e a quebra das cadeias de produção. A falta de
chips prejudicou, além da indústria automotiva, todo o setor
de tecnologia e a produção de
celulares, televisores e videogames, por exemplo. PÁGINA 2

BALANÇO

BC lucra R$ 85,9 bi em 2021 e
repassará R$ 71,7 bi ao Tesouro
O Banco Central registrou lucro de R$ 85,9 bilhões em 2021 e repassará R$ 71,7 bilhões ao Tesouro Nacional até 7 de março de 2022.
Os recursos fortalecem o caixa do governo e ajudam na gestão da dívida pública. O balanço foi aprovado pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) ontem. O colegiado é formado pelo presidente do BC,
Roberto Campos Neto, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e

PASSANDO

pelo secretário especial de Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago. O
resultado é menor do que em 2020, quando o lucro foi de R$ 469,6 bilhões, em grande parte devido ao efeito da expressiva apreciação do
dólar sobre o valor em reais das reservas internacionais. No ano passado, por sua vez, a maior parte (R$ 71,7 bilhões) do resultado positivo foi obtida com operações não relacionadas ao câmbio. PÁGINA 2

PANO
FOLHAPRESS

Aras ‘não consegue’ ver crime de
Bolsonaro por vazar dados do TSE
O procurador-geral da República, Augusto Aras (foto), discordou
da Polícia Federal e entendeu que Jair Bolsonaro (PL) não cometeu
crime ao vazar informações de inquérito aberto para apurar uma
invasão hacker a sistemas da Justiça Eleitoral em 2018. Em manifestação enviada ao STF (Supremo Tribunal Federal) ontem, prazo final que havia sido estipulado pelo ministro Alexandre de Moraes,
relator do caso, Aras pediu o arquivamento da apuração. Para Aras,
o inquérito sobre a suposta invasão a sistemas e bancos de dados

do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) não estava protegido por sigilo
e, portanto, a sua divulgação não constituiu conduta criminosa. Ele
afirmou ainda que a PF, ao liberar uma cópia da apuração a aliado
do presidente, não seguiu normas internas que estabelecem a tramitação reservada de investigações. Aras também se manifestou
sobre um pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para
que Bolsonaro fosse responsabilizado por não comparecer a depoimento na polícia. PÁGINA 5
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Governo
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Banco Credit Suisse prevê vitória de Lula
O banco Credit Suisse aposta em uma vitória do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de 2022.
Em relatório publicado ontem, assinado pelos economistas Solange Srour e Lucas Vilela, o banco suíço prevê a vitória do ex-presidente frente aos principais adversários e traça um panorama do
que os investidores devem esperar de um eventual terceiro mandato do petista. "O ex-presidente Lula deverá implementar mudanças
no mercado de trabalho que aumentem a proteção social dos tra-

balhadores e que favoreçam os acordos coletivos. Além disso, ele
deve suspender a agenda de privatizações e concessões ao setor
privado e aumentar a participação das estatais no mercado", diz o
relatório do Credit Suisse. Ainda segundo os economistas do banco, em áreas como educação, saúde e meio-ambiente, as prioridades do ex-presidente deverão caminhar no sentido de reestruturar
órgãos governamentais que foram modificados pelo governo Jair
Bolsonaro (PL). PÁGINA 3
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Dólar sobe para R$ 5,16
após 3 quedas seguidas;
Bovespa recua 1,43%
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL
Após ter atingido na última
quarta-feira o menor valor em
seis meses, o dólar teve a
maior alta diária em três semanas, num dia de ajuste global da moeda norte-americana. A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) caiu pela primeira vez depois de sete altas
consecutivas, em meio ao
agravamento das tensões na
Ucrânia e à queda do minério
de ferro no mercado externo.
O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,167,
com alta de R$ 0,039 (+0,76%).
Depois de operar em estabili-

dade durante boa parte da
manhã, a cotação subiu durante a tarde, chegando a registrar R$ 5,18 na máxima do
dia, por volta das 12h.
Apesar da alta de ontem, o
dólar acumula queda de 2,62%
em fevereiro. Em 2022, a divisa
acumula recuo de 7,34%.
No mercado de ações, o dia
também foi marcado por ajustes. O Índice Bovespa (Ibovespa), fechou ontem aos 113.528
pontos, com queda de 1,43%.
O indicador seguiu as bolsas
norte-americanas, que fecharam em forte baixa, pressionadas pelo aumento nas tensões
entre Rússia e Ucrânia.

CONTRIBUIÇÃO

Dedução de IR de
fundos de pensão
vira disputa judicial
Obrigados a pagar contribuições extraordinárias para cobrir
rombos de anos anteriores, participantes dos fundos de pensão
de estatais vivem uma disputa
judicial contra a Receita Federal
para tentar alterar as regras de
cobrança do Imposto de Renda
sobre esses valores. Trabalhadores da ativa, aposentados e
pensionistas de empresas como
Caixa Econômica Federal, Petrobras e Correios tentam estender, para as contribuições extraordinárias, benefícios que os
pagamentos ordinários já possuem, como isenção do Imposto
de Renda e a possibilidade de
dedução dos valores na declaração de ajuste.
Eles alegam que o tratamento diferenciado desrespeita a legislação vigente e onera ainda
mais os participantes, que já são
obrigados a entregar parcela significativa dos salários a planos
de equacionamento de déficits
anteriores.
Entre os participantes do
Postalis, dos Correios, a dedução de até 12% dos rendimentos
vem sendo aplicada aos benefícios e salários de cerca de 80 mil
trabalhadores e aposentados
desde meados de 2020.
Segundo a Adcap (Associação dos Profissionais dos Correios), autora de duas ações sobre o tema, apesar das liminares
(decisões provisórias) favoráveis, alguns participantes ainda
caem na malha fina do IR, o que
levou a associação a buscar novamente a Justiça.
Em 25 de janeiro, a juíza federal substituta da 20ª Vara Federal do Distrito Federal determinou o cumprimento da decisão que suspendeu os descontos e definiu que a Receita Federal, representada pela União no
processo, só poderá exigir a
apresentação de documentos
extras -a defesa em caso de malha fina- se entender que um
contribuinte específico não está
abarcado pela dedução.
"O que não se admite", escreveu, "é a criação de embaraços à
efetivação da decisão judicial
que foi suficientemente clara ao
determinar a suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda
incidente sobre as contribuições vertidas aos planos de previdência complementar instituídas pela Postalis, ainda que
se trate de contribuições adicio-

nais extraordinárias."
Roberval Borges Corrêa, diretor jurídico da Adcap diz que
para os aposentados, que já não
têm mais contribuições à Previdência comum, a dedução é
aplicada sobre a renda bruta.
Para os profissionais da ativa, o
abatimento é sobre o somatório
dos rendimentos.
Os participantes do Postalis
pagam, em contribuições para
cobertura de déficit, entre
18,81% e 27,30% de seus salários, aposentadorias ou pensões. Na avaliação da associação
dos Correios, a diferenciação na
regra de dedução não faz sentido pois as contribuições têm a
mesma finalidade, que é a constituição de patrimônio do fundo.
Na Petros, que gere a aposentadoria dos empregados da
Petrobras, por exemplo, a cobrança extra para o equacionamento de déficit de 2015 e 2018
varia de 10,56% a 13,59% a depender do tipo de plano e da situação de cada participante ao
fim de 2019. Na Funcef, o valor
chega a 20%.
A cobrança do imposto sobre
as contribuições extraordinárias
foi definida pela Receita Federal
em 2017, após consulta da Funcef, a fundação que gere a previdência dos empregados da Caixa. Naquele ano, participantes
de fundos da entidade já pagavam contribuições adicionais.
"Não se pode dar às contribuições previdenciárias tratamento tributário diverso apenas
em função de sua denominação
classificatória", defendem a
Funcef e a Anapar (Associação
Nacional dos Participantes de
Previdência Complementar e
Autogestão em Saúde).
Na ação, eles lembram que o
tema já foi alvo de disputa judicial no fim dos anos 1980, com
vitória dos beneficiários dos
fundos, o que levou à devolução
do imposto retido na fonte sobre
contribuições extraordinárias
cobradas entre janeiro de 1988 e
dezembro de 1989.
A Receita diz que a consulta
de 2017 é a mais recente sobre
o tema. Outras chegaram ao
Fisco, mas todas eram vinculadas àquela e chegaram à mesma conclusão, de que a dedução prevista em lei vale somente para as contribuições normais, destinadas ao custeio dos
benefícios.

BC lucra R$ 85,9 bi em 2021 e
vai dar R$ 71,7 bi ao Tesouro
IDIANA TOMAZELLI E NATHALIA
GARCIA/FOLHAPRESS

O

Banco Central registrou lucro de R$ 85,9
bilhões em 2021 e repassará R$ 71,7 bilhões ao Tesouro Nacional até 7 de março
de 2022. Os recursos fortalecem
o caixa do governo e ajudam na
gestão da dívida pública.
O balanço foi aprovado pelo
CMN (Conselho Monetário Nacional) ontem. O colegiado é formado pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto, pelo ministro
da Economia, Paulo Guedes, e
pelo secretário especial de Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago.
O resultado é menor do que
em 2020, quando o lucro foi de
R$ 469,6 bilhões, em grande parte devido ao efeito da expressiva
apreciação do dólar sobre o valor em reais das reservas internacionais.
No ano passado, por sua vez, a
maior parte (R$ 71,7 bilhões) do
resultado positivo foi obtida com
operações não relacionadas ao
câmbio, o que inclui o diferencial

de juros internos e externos.
A lei prevê que essa fatia dos
recursos seja repassada ao Tesouro Nacional, para ser usada exclusivamente no pagamento da dívida pública.
Uma parte menor do resultado
veio de reservas internacionais e
derivativos cambiais, com lucro
de R$ 14,2 bilhões.
"Esses 14 bilhões são constituídos como uma reserva de resultados do banco e permanecem aqui
para suportar eventuais resultados negativos que porventura
aconteçam no futuro", afirmou
Marisa Minzoni, chefe-adjunta
do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Execução Financeira (Deafi) do BC.
De acordo com os dados do
BC, a alta do dólar elevou o valor
em reais das reservas internacionais, o que impactou positivamente o resultado. Já as operações
de swap cambial, em que o Banco
Central atua no mercado futuro
para amenizar oscilações do câmbio, deram prejuízo. Mesmo assim, o saldo final foi positivo.
Desde 2019, a fatia do lucro

cambial não é repassada automaticamente para o Tesouro. Ela fica
numa conta gráfica, para amortecer eventuais prejuízos em operações cambiais no futuro.
No auge da pandemia de Covid-19, porém, o Tesouro recorreu a uma exceção na lei para receber um repasse de R$ 325 bilhões do lucro cambial, montante
que ajudou o governo a enfrentar
o momento mais crítico da crise.
Em 2020, o governo precisou
queimar seu caixa para bancar
despesas extraordinárias de combate aos efeitos da crise, ao mesmo tempo em que investidores
pisaram no freio na compra de títulos públicos, o que impôs dificuldades de financiamento.
A situação agora é diferente:
o Tesouro tem um caixa superior a R$ 1 trilhão, e já garantiu
praticamente todos os recursos
necessários para bancar os compromissos da dívida de todo o
ano de 2022.
Ao divulgar o resultado de
2021, o BC também informou o
saldo de novos instrumentos de
política monetária lançados re-

centemente.
Um deles é o depósito voluntário, que permite ao BC recolher
recursos de instituições financeiras e remunerá-los. São uma alternativa para o BC regular a
quantidade de dinheiro na economia e, consequentemente,
manter a taxa básica de juros na
meta fixada pelo Copom (Comitê
de Política Monetária).
Segundo o BC, o saldo de depósitos voluntários era de R$ 7 bilhões em 31 de dezembro. A autoridade monetária começou a fazer esses recolhimentos em setembro e já previa implementação gradual.
Já as Linhas Financeiras de Liquidez tinham saldo de R$ 1 bilhão em 31 de dezembro, em operações de empréstimo com prazos de até 359 dias, para atender
às necessidades de liquidez das
instituições financeiras.
Segundo o BC, uma empresa
de auditoria independente KPMG Auditores Independentesavaliou as demonstrações financeiras de 2021 e não fez ressalvas
em relação ao resultado.

MONTADORA

Fábrica da Volkswagen no ABC
voltará a operar em dois turnos
DOUGLAS GAVRAS/FOLHAPRESS
A fábrica da Volkswagen em
São Bernardo do Campo, no
ABC paulista, vai voltar a operar em dois turnos a partir do
próximo dia 2 de março, após
ter suas atividades reduzidas
principalmente pela falta de semicondutores.
Desde novembro passado, a
planta Anchieta foi obrigada a
cortar seu ritmo de produção
para um turno e colocar cerca
de mil colaboradores em layoff, como é chamada a suspensão temporária de contratos.
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que representa a categoria, a prioridade
era manter os empregos durante o período de redução nas atividades da unidade.
Por meio de nota, o diretor
do sindicato Wellington Mes-

sias Damasceno disse que o retorno do segundo turno de trabalho traz alívio aos trabalhadores. "Sempre que a produção aumenta é uma expectativa maior de tranquilidade e
avanços."
A Volkswagen confirmou o
retorno do segundo turno da
unidade Anchieta e o fim do layoff para os cerca de mil funcionários. Atualmente, a montadora tem cerca de 8 mil colaboradores diretos no país.
O setor foi um dos mais afetados pela escassez de semicondutores, que veio com a recuperação desigual dos países após o
início da pandemia e a quebra
das cadeias de produção.
A falta de chips prejudicou,
além da indústria automotiva,
todo o setor de tecnologia e a
produção de celulares, televisores e videogames, por exemplo.

Na quarta-feira passada, executivos da sede da Volkswagen
na Alemanha disseram que ainda esperam um impacto contínuo da escassez de semicondutores neste ano, embora consigam aumentar a produção no
segundo semestre.
Segundo o presidente-executivo, Herbert Diess, a situação
da oferta está melhorando, mas
mesmo em 2022 não será possível montar o número de carros
suficiente para atender às demandas dos consumidores.
"Mas enxergamos oportunidades para novos aumentos de
produção, especialmente no segundo semestre", disse Diess
em discurso.
Diess afirmou que o fornecimento de chips é o único grande desafio no momento, com os
principais modelos de suas
marcas premium já esgotados

para todo 2022, enquanto seus
negócios de caminhões também têm um grande número de
pedidos.
Para tranquilizar o mercado,
a SIA (Associação das Indústrias
de Semicondutores, na sigla original) disse no início da semana
que as vendas globais de chips
atingiram um faturamento recorde em 2021 de US$ 555,9 bilhões (R$ 2,89 trilhões), aumento de 26,2% no ano, e previu um
crescimento de 8,8% para 2022.
Enquanto os principais fabricantes de semicondutores, como TSMC, Samsung e Intel,
anunciaram dezenas de bilhões
de dólares em investimentos
para novas fábricas no ano passado, a entidade avalia que a
tendência de digitalização acelerada pela pandemia continuará a aumentar a demanda pelo
produto.

INVESTIMENTOS

CMN flexibiliza organização de
agentes autônomos em empresas
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL
Os agentes autônomos de investimentos poderão organizarse em sociedades empresariais
com sócios não registrados na
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a
flexibilização das normas para a
categoria.
Os agentes atuam na distribuição e mediação de títulos,
valores mobiliários, quotas de
fundos de investimento e derivativos, na qualidade de prepostos de instituições integrantes
do sistema de valores mobiliá-

rios, tais como corretoras e bancos. Eles podem exercer a função como pessoas físicas, mas
eram obrigados, até agora, a organizar-se em sociedades simples, caso atuassem como pessoas jurídicas.
Nas sociedades simples, a
participação está restrita aos
próprios agentes autônomos. Isso limitava a participação de investidores externos nessas empresas. Em caso de morte de sócio, um herdeiro que não fosse
agente autônomo de investimento estava impedido de assumir a parte na empresa.
Segundo o Ministério da Eco-
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nomia, a nova possibilidade de
organização trará facilidades para que as sociedades de agentes
autônomos captem recursos no
mercado, expandam o número
de sócios e diminuam os problemas de sucessão, em caso de herança. A pasta também informou
que a medida iguala a situação
dos agentes autônomos de investimentos a outros participantes
do mercado, que não enfrentavam as mesmas restrições.
De acordo com o ministério, a
flexibilização das normas foi discutida recentemente em audiência pública na Comissão de Valores Mobiliários, com a aprovação

dos representantes dos agentes
autônomos. “É importante destacar que já existem grandes escritórios de agentes autônomos
pessoas jurídicas com estrutura
profissional e empresarial, sendo
que alguns deles transacionam
valores superiores a algumas
corretoras e distribuidoras”, destacou a pasta, em nota.
Para tornar-se efetiva, a medida depende da alteração de
outra resolução do CMN que regulamenta a atividade dos agentes autônomos de investimento.
Segundo o Ministério da Economia, a nova resolução será editada ainda este ano.
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Novo
presidente da
Fiesp critica
Bolsonaro
O novo presidente da
Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo),
Josué Gomes, criticou o governo Jair Bolsonaro (PL) e
defendeu que a entidade tenha uma posição apartidária
neste ano eleitoral.
A postura contrasta com a
de seu antecessor, Paulo Skaf que, entre outras ações, encabeçou a campanha "não vou
pagar o pato", que culminou
na adesão da entidade à campanha pelo impeachment da
ex-presidente Dilma Rousseff,
além de ter declarado publicamente apoio a Bolsonaro.
Já Josué, em conversa com
jornalistas ontem, afirmou
que o presidente será lembrado pelos livros de história
como um governo que produziu múltiplos ataques às
instituições -às urnas, à vacina, à imprensa.
"Mas, se ele eventualmente
se eleger, torço para que ele faça diferente", complementou.
Filho do ex-vice-presidente
José Alencar, que esteve ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos seus dois
mandatos (entre os anos de
2003 e 2010), Josué também
diz que não vai adotar na Fiesp
qualquer direcionamento político, e que teve o cuidado de
se desfiliar do seu partido, o
PMDB, no final do ano passado, antes de assumir o seu
mandato, que se encerra em
dezembro de 2025.

SENADO

BANCO

Credit Suisse prevê
vitória de Lula e
presidência pragmática
LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

O

banco Credit Suisse
aposta em uma vitória do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas
eleições presidenciais de 2022.
Em relatório publicado ontem, assinado pelos economistas Solange Srour e Lucas Vilela,
o banco suíço prevê a vitória do
ex-presidente frente aos principais adversários e traça um panorama do que os investidores
devem esperar de um eventual
terceiro mandato do petista.
"O ex-presidente Lula deverá
implementar mudanças no mercado de trabalho que aumentem
a proteção social dos trabalhadores e que favoreçam os acordos coletivos. Além disso, ele deve suspender a agenda de privatizações e concessões ao setor
privado e aumentar a participação das estatais no mercado", diz
o relatório do Credit Suisse.
Ainda segundo os economistas do banco, em áreas como
educação, saúde e meio-ambiente, as prioridades do ex-presidente deverão caminhar no
sentido de reestruturar órgãos
governamentais que foram modificados pelo governo Jair Bolsonaro (PL).
"Alguns pontos, no entanto,
tendem a convergir entre os dois

candidatos (Lula e Bolsonaro):
benefícios sociais para reduzir a
pobreza e a desigualdade de
renda devem ser mantidos ou
até mesmo ampliados, e o quadro tributário deverá ser alterado, com a criação de uma tributação sobre lucros e dividendos", apontam os economistas.
Eles dizem ainda não esperar
por parte de nenhum dos dois
candidatos um abandono por
completo do compromisso com
uma agenda fiscal responsável.
"Caso o façam, acreditamos
que o país entraria em uma recessão ainda mais profunda do
que a que provavelmente ocorrerá em 2022, reduzindo o índice de aprovação do presidente e
sua capacidade de governar."
Os economistas do Credit
Suisse afirmam que o presidente a ser eleito precisará ancorar
as expectativas dos agentes econômicos, com indicações de
que as contas públicas serão estabilizadas mais à frente, de forma a evitar a desvalorização do
real e o aumento da inflação e
da taxa de juros.
"O consenso agora é de que,
se o Lula for eleito, ele será pragmático, com a aprovação de reformas e com algum avanço no
processo de consolidação fiscal
como em 2003", preveem os
economistas.

"É provável que Lula tranquilize os investidores sobre a capacidade do Brasil de estabilizar a
dívida no médio e longo prazo."
Eles dizem ainda que, diferentemente de 2002, uma vitória
do petista neste ano não deverá
ser acompanhada de uma "carta
ao povo brasileiro", texto no
qual Lula assegurou à época que
manteria as contas públicas e a
inflação sob controle.
"Desta vez, não haverá tal
carta, mas o fato de o ex-presidente estar fazendo acenos aos
partidos de centro-direita e direita nos traz a confiança de que
ele adotará uma postura pragmática."
Ainda segundo os economistas do banco suíço, Lula não deverá adotar uma postura extremamente pró-mercado, mas
tampouco irá conduzir a agenda
fiscal de forma a levar o país em
direção à insolvência.
"Se Lula vencer com uma ampla margem e os agentes econômicos não exercerem muita
pressão, com uma taxa de câmbio estável, juros futuros comportados e baixo risco de crédito, então ele provavelmente irá
governar com uma coalizão semelhante à de seu segundo
mandato e haverá menos incentivo para a adoção de uma agenda pró-reforma."
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Relator mantém
imposto sobre
exportação de petróleo
O relator de dois projetos sobre o tema dos combustíveis no
Senado, Jean Paul Prates (PTRN), decidiu insistir na criação
de um imposto sobre exportação de petróleo como uma das
fontes de financiamento para
subsidiar parte do preço em
momentos de alta.
O novo parecer de um dos
projetos foi apresentado na tarde desta quinta-feira. O projeto
de lei cria uma conta de estabilização para conter oscilações
nos preços dos combustíveis.
Outra iniciativa busca alterar a forma de cobrança do
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre combustíveis, e,
com as mudanças mais recen-

tes, pode também ampliar o
alcance do Auxílio Gás, subsídio para famílias de baixa renda comprarem o botijão.
A manutenção do imposto
sobre exportação pode dificultar um acordo para a votação da
matéria na próxima semana,
como está previsto atualmente.
Sua exclusão era solicitação de
algumas das principais bancadas no Senado, como PL, PSD,
MDB e Cidadania.
Foram apresentadas emendas para a retirada do tributo
dos líderes do PL, Carlos Portinho (RJ), do MDB, Eduardo
Braga (AM), e do PSD, Nelsinho
Trad (MS). Todas foram recusadas pelo relator, que decidiu
manter o imposto.
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VERÃO: Sol com muitas nuvens.
Manhã
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

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

Amai os vossos
inimigos

C

elebramos nesse domingo o sétimo do
Tempo Comum, no qual somos convidados
a viver o perdão, fruto do amor, segundo o mandamento de Deus e sob a ótica de Jesus. Como
cristãos, somos convidados a oferecer a outra
face, ou seja, não pagar com a mesma moeda o
mal que fizeram a nós. Por mais difícil que seja,
temos que perdoar o mal que fizeram a nós e
colocar em prática na nossa vida aquilo que rezamos no Pai Nosso: “Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos
tem ofendido”.
Participemos da missa desse domingo, tendo
a certeza de que Deus sempre está pronto a nos
perdoar, e da mesma forma que Ele nos perdoa,
somos chamados a perdoar-nos uns aos outros.
Vivamos sob a ótica do amor e poderemos transformar a sociedade. Acolhamos os ensinamentos
de Deus e façamos que em nossa vida possa habitar a misericórdia de Deus.
Dentro de, aproximadamente, duas semanas,
iniciaremos o tempo da Quaresma, período propício para colocarmos em prática o mandamento do amor e, através da conversão, penitência,
oração, jejum e esmola nos prepararmos para a
Páscoa. Vivenciemos bem esse período quaresmal para celebrarmos com alegria a Páscoa e nela renovarmos as nossas promessas batismais.
A primeira leitura da missa desse domingo é
do primeiro livro de Samuel (1Sm 26, 2.7-9.1213.22 -23). Nessa leitura, vemos que Davi tinha o
inimigo em suas mãos e que ele e Abisai tinham
as armas nas mãos e tudo para matar os seus adversários. Mas Davi não fere e nem mata o seu
inimigo. Aqui vemos a prova de que não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos.
O salmo responsorial é 102 (103): “o Senhor é
bondoso e compassivo”. Esse é o refrão do salmo
desse domingo. O Senhor está sempre pronto a
perdoar as nossas faltas, Ele não julga a pessoa e
nem a condena, mas perdoa com amor. Se acontecer de cairmos em pecado, temos uma nova
chance para recomeçar a nossa vida.
A segunda leitura da missa desse domingo é
da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios
(1Cor 15, 45 – 49). São Paulo faz uma reflexão sobre o primeiro e o segundo Adão. O primeiro foi
um ser vivo, natural e terrestre. O segundo era
um espírito vivificante e veio do céu. Através do
primeiro Adão entrou o pecado no mundo e,
através do segundo, fomos redimidos de nossos
pecados.
O evangelho desse domingo é de Lucas (Lc 6,
27 -38), no qual Jesus reúne a multidão e começa
a ensiná-los. Jesus ensina aos discípulos e a multidão sobre o amor e como podemos colocar em
prática aquilo que rezamos na oração do Pai
Nosso. O cristão deve sempre estar pronto para
perdoar e amar. Se alguém lhe ofender e lhe dar
uma bofetada numa face, devemos oferecer a
outra, se nos tomar uma túnica, devemos também dar o manto, e se nos obrigar a andar um
quilômetro com ele, caminhemos dois. Esse caminho não é fácil, mas se quisermos edificar o
Reino de Deus aqui na terra, o dom da graça de
Deus nos leva a agir assim e dessa forma viveremos de maneira plena esse Reino no céu.
Recordando a “regra de ouro”, se desejamos
que os outros nos tratem bem, nós devemos tratar da mesma forma, e, se queremos que os outros nos perdoem, demos perdoar, também. Da
mesma forma, a nossa relação com Deus: se queremos que Ele perdoe os nossos pecados, devemos perdoar os nossos semelhantes.
Se agirmos assim, a nossa recompensa será
grande e mereceremos para sempre a vida eterna, seremos filhos de Deus de fato, pois Ele também ama aqueles que lhe são ingratos e maus.
Somos chamados a ser misericordiosos como
Deus é misericordioso, amar como Ele nos ama,
perdoar como Ele nos perdoa, não condenar como Ele não nos condena. Aquilo que damos, recebemos em troca.
Antes de julgarmos alguém e olhar para os defeitos dos outros, examinemos a nós mesmos e
observemos os nossos próprios defeitos. Coloquemos o Evangelho em prática no dia a dia e
construamos aqui na terra o reino do amor, e, assim, alcançaremos a vida eterna. Que possamos
construir uma cultura de paz e fazer com que a
nossa sociedade seja mais justa e fraterna.
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MERCADO MUNICIPAL

Fiscais investigam golpe
da mortadela no Mercadão
MARIANA
ZYLBERKAN/FOLHAPRESS

D

epois do golpe da fruta, comerciantes do
Mercado Municipal
Paulistano, na região central de
São Paulo, são acusados de aplicar o golpe da mortadela.
Fiscais do Procon foram acionados há cerca de um mês para
verificar denúncias de que o
principal ingrediente do famoso
sanduíche paulistano é vendido
de marca diferente da anunciada
na frente dos estabelecimentos.
"Os donos de estabelecimentos não comprovaram a compra
da mortadela da marca anunciada e também não mostraram
nenhuma peça fechada no estoque", diz o diretor-geral do Pro-

con, Fernando Capez.
Em operação na quarta-feira
passada, fiscais do Procon autuaram 11 barracas de frutas no
Mercadão ao constatar a prática
de uma série de irregularidades.
No total, 17 foram vistoriadas.
Uma delas efetua vendas sem
emitir nota fiscal. Outro estabelecimento foi multado por manter a balança escondida na parte
da trás da barraca, o que impede
a verificação do preço pelos
consumidores.
Foi constatada também a
venda de frutas importadas com
o prazo de validade vencido e
sem os dados do importador,
além de produtos oferecidos
sem a informação do preço adequada. Os valores nas placas
não informavam se era pelo qui-

lo, unidade ou grama da fruta,
como determina o Código do
Consumidor.
Os casos de lojas que não
emitiam nota fiscal, ou que tinham comprovante de compra
com CNPJ diferente do informado na nota fiscal, serão encaminhados para a secretaria estadual da Fazenda. Ao menos três
barracas apresentaram números de CNPJ diferentes.
Procurada, a concessionária
Mercado SPE SP afirmou que irá
apurar as denúncias e punir se forem constatadas irregularidades.
Na terça-feira passada, a concessionária lacrou três barracas
após denúncias de consumidores a respeito de preços abusivos.
Um dia antes foram aplicadas
multas em dez barracas por des-

respeitarem consumidores.
De acordo com o presidente
do conselho de administração
da concessionária, Aldo Bonametti, são registradas cerca de
20 denúncias de consumidores
por dia.
O famoso lanche de mortadela é vendido no Mercadão e leva
cerca de 12 fatias do embutido,
ou 400 gramas, aproximadamente. A média de preço varia
entre R$ 30 e R$ 60 de acordo
com os recheios adicionados,
sendo o provolone derretido o
mais pedido.
Os restaurantes e lanchonetes deixam os sanduíches expostos para atrair os clientes, assim
como os pastéis de bacalhau,
outra tradição gastronômica do
Mercadão.

ZONA SUL

Policial é preso sob suspeita de
fazer bico em cassino clandestino
ALFREDO HENRIQUE/FOLHAPRESS
Um policial civil foi preso suspeito de fazer bico de segurança
em um cassino clandestino, no
início da manhã de quarta-feira
passada, em Indianópolis, bairro
nobre da zona sul paulistana.
A SSP (Secretaria de Estado
da Segurança Pública) afirmou
apurar o caso. A pasta não havia
dado detalhes sobre a prisão do
policial até a publicação desta
reportagem. A defesa dele não
foi encontrada.
Policiais militares relataram,
em depoimento, terem sido
acionados para verificar um su-

MACACO

posto roubo.
Chegando ao local, foram recepcionados pelo policial civil,
que se identificou como papiloscopista. Ele teria afirmado "que
estava tudo em ordem" dentro do
imóvel.
Mesmo assim, os PMs entraram no prédio e perceberam movimentação no piso superior.
Quando subiram para verificar, afirmam terem visto uma
mulher tentando sair do local, pela porta dos fundos, carregando
uma roleta de cassino.
A PM identificou uma sala
na qual havia mais três roletas, além de supostos funcio-

nários e clientes.
Havia duas portas fechadas.
Ao abrir a primeira, os policiais
encontraram mais uma roleta e fichas de aposta.
A outra porta, acrescentaram
os PMs em depoimento, estava
trancada e por isso foi arrombada.
Dentro do cômodo estavam o dono do imóvel e sua companheira.
Um funcionário entregou
aos policiais R$ 4.000, duas máquinas de cartão e quatro rádios de comunicação, que foram apreendidos.
Todas as pessoas foram encaminhadas ao 16º DP (Vila Clementino).

O policial civil foi indiciado
pelo crime de prevaricação (usar
cargo público para interesses
pessoais).
A Corregedoria da Polícia Civil
também foi acionada para acompanhar o caso.
Em abril de 2021, a Polícia Civil
prendeu um empresário apontado como o "rei dos cassinos" clandestinos.
Em janeiro deste ano o governador João Doria (PSDB) sancionou a lei complementar que autoriza os policiais civis participarem
da Atividade Delegada, o chamado "bico oficial", restrito anteriormente aos policiais militares.

DE IMITAÇÃO

Doria imita Casa Branca e concede
entrevistas no jardim do Bandeirantes
CARLOS PETROCILO/FOLHAPRESS
Inspirado na Casa Branca, o
governador de São Paulo, João
Doria (PSDB) (foto), concederá
entrevistas coletivas, de preferência, no jardim do Palácio dos
Bandeirantes.
Na quarta-feira passada, o tucano, que é pré-candidato à Presidência da República, estreou o
novo cenário com uma estrutura
metálica, revestida por tecidos e
uma parte do gramado reforçada
por tapetes verdes.
Também foram instalados, no
jardim, telão e divisórias feitas em
peças de acrílicos entre os palanques de cada entrevistado, além
de ventiladores e toda a infraestrutura para equipes de comunicação operarem a captura de imagens e sons da entrevista.
A ideia, que foi sugerida por
marqueteiros que auxiliam o tucano, não animou boa parte dos

SECRETARIA

DE

funcionários do Palácio dos Bandeirantes, acostumados com a
coletiva em um saguão de grande
porte e com a estrutura pronta.
Em nota enviada à reportagem, o governo de São Paulo
afirma que "a alteração do local
das coletivas de imprensa visa
valorizar os diferentes espaços
disponíveis no Palácio dos Bandeirantes".
"O local foi alterado para um
ambiente ainda mais amplo em
benefício do bem-estar e conforto
de todos, inclusive de jornalistas
que cobrem as coletivas de imprensa", diz a nota.
Outro motivo, segundo a nota
do governo, "é que a decisão busca atender os protocolos de segurança do público visitante, bem
como dos profissionais de imprensa que acompanham diariamente os dados sobre a pandemia em São Paulo."
Desde o início da pandemia de

ABRASIL

Covid-19, em março de 2020, Doria tem realizado coletivas quase
que semanalmente. Esta foi a primeira, porém, ao ar livre e no jardim do palácio, no Morumbi.
Pela manhã, horas antes de
Doria abrir a entrevista nesta
quarta, houve correria para definir os últimos ajustes do evento. O
primeiro minuto da entrevista teve ao menos um problema técni-

co, a falta de som. Internautas reclamaram nas plataformas do Facebook e do YouTube -onde o governo possui canais oficiais.
A falta de som prejudicou o
momento em que Doria anunciava a principal novidade da
entrevista: a campanha de vacinação contra a Covid-19 nas escolas das redes públicas (municipal e estadual) e particulares
em todo o estado.
A assessoria de imprensa do
governo afirma que não houve
nenhum custo adicional pela instalação da estrutura no jardim.
"Já fizemos várias coletivas em
locais diversos, como algumas
mais recentes no Instituto Butantan, em unidades de saúde e escolas. Todos os eventos são realizados pela empresa licitada e os valores estão dentro deste contrato,
que é público e está no Diário Oficial", escreveu a Secretaria Especial de Comunicação.

FAZENDA

Vice de Doria sonda economista
Felipe Salto para substituir Meirelles
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS
Faltando poucos dias para
Henrique Meirelles (PSD) deixar a Secretaria de Fazenda do
governo João Doria (PSDB) para
se candidatar ao Senado por
Goiás, o vice Rodrigo Garcia
(PSDB) tem falado com potenciais substitutos para a cadeira.
O economista Felipe Salto,

diretor da IFI (Instituição Fiscal
Independente), é um dos nomes
na mesa, segundo quem acompanha o assunto.
Meirelles já disse que sai no
fim de fevereiro, mas não tem sido
fácil encontrar alguém para colocar na vaga. Tratado com deferência no governo, o ex-ministro e expresidente do Banco Central foi
escolhido por Doria no início do
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mandato como um cartão de visita nas incursões paulistas em busca de investimento. Por isso a corrida para manter um nome de peso até o fim da gestão.
Questionado sobre o nome
de Salto no lugar de Meirelles,
Doria afirma que não procede. A
assessoria de Rodrigo Garcia e
Felipe Salto não comentaram.
Dentro do governo, há dúvi-

das sobre a chance de Salto aceitar um mandato tampão. Com o
passe valorizado no mercado, o
economista é tido como um nome de porte para assumir uma
gestão desde o princípio. Também colocam em dúvida se ele
teria disposição de deixar a direção do IFI meses antes do fim de
seu mandato, que termina em
novembro.
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Aras não consegue ver crime
de Bolsonaro por vazar dados
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

O

procurador-geral da
República, Augusto
Aras, discordou da
Polícia Federal e entendeu que
Jair Bolsonaro (PL) não cometeu
crime ao vazar informações de
inquérito aberto para apurar
uma invasão hacker a sistemas
da Justiça Eleitoral em 2018.
Em manifestação enviada ao
STF (Supremo Tribunal Federal) ontem, prazo final que havia
sido estipulado pelo ministro
Alexandre de Moraes, relator do
caso, Aras pediu o arquivamento da apuração.
Para Aras, o inquérito sobre a
suposta invasão a sistemas e
bancos de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) não estava protegido por sigilo e, portanto, a sua divulgação não constituiu conduta criminosa.
Ele afirmou ainda que a PF,
ao liberar uma cópia da apuração a aliado do presidente, não
seguiu normas internas que estabelecem a tramitação reservada de investigações.
Aras também se manifestou
sobre um pedido do senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP)
para que Bolsonaro fosse responsabilizado por não comparecer a
depoimento na polícia. O procurador-geral disse que esse pedido
também deve ser arquivado.
"A conduta do mandatário
configura manifestação de seu
direito constitucional ao silêncio e à não auto-incriminação, a

impedir a deflagração de procedimento investigativo em seu
desfavor", disse o chefe da Procuradoria.
Bolsonaro passou a ser investigado no episódio do vazamento a pedido do TSE, após o mandatário ter divulgado material
da apuração ainda em curso sobre o ataque cibernético.
A respeito do vazamento, o
presidente da corte eleitoral,
ministro Luís Roberto Barroso,
declarou que "informações sensíveis, que facilitam a atuação
criminosa (contra a Justiça Eleitoral), foram divulgadas em rede
mundial".
O compartilhamento de peças do inquérito fez parte da estratégia do presidente de contestar a confiabilidade das urnas
eletrônicas e encampar a tese,
sem provas, de que o resultado
do pleito que o elegeu foi fraudado –Suspeita rebatida pelo
TSE por reiteradas vezes.
Os documentos foram usados em uma transmissão ao vivo
na internet realizada por Bolsonaro em agosto do ano passado.
Na época, em meio aos trabalhos da CPI da Covid, o chefe do
Executivo assistia ao desgaste de
sua administração, refletido nas
pesquisas intenção de voto.
Encarregada da apuração, a
delegada federal Denisse Ribeiro enviou a conclusão do inquérito ao STF no início deste mês.
Moraes pediu à PGR (Procuradoria-Geral da República) que
opinasse sobre o caso em 15

dias, providência efetivada por
Aras nesta quinta.
A polícia afirmou no relatório
ter visto crime na atuação de
Bolsonaro, do deputado Filipe
Barros (PSL-PR) e do ajudante
de ordens presidencial Mauro
Cid no caso.
Mesmo sem indiciamento formal, foi a primeira vez que a PF
imputa crime ao presidente no
âmbito das investigações que tramitam sob a relatoria de Moraes.
"As oitivas das pessoas envolvidas indicam entretanto que o
inquérito obtido foi utilizado
com desvio da finalidade anunciada ao presidente do feito,
sendo repassado a outros funcionários públicos (presidente
da república e assessor especial
Mauro Cid) para ser amplamente divulgado como lastro para
ilações lançadas durante a chamada live presidencial", diz o relatório.
Na conclusão, a delegada diz
que a publicização do inquérito
se deu com "o nítido desvio de finalidade e com o propósito de
utilizá-lo como lastro para difusão de informações sabidamente
falsas, com repercussões danosas
para a administração pública".
O próprio delegado do caso
divulgado por Bolsonaro disse
em depoimento que a investigação conduzida por ele não identificou manipulação dos votos ou
ataque à integridade das urnas.
No relatório final, a delegada
também rebateu a tese levantada pela defesa de Bolsonaro de

que o inquérito não estava em
sigilo e, portanto, não haveria
ocorrido o vazamento.
Ela argumentou que "o inquérito policial, ao contrário
do processo judicial, possui como regra o sigilo, conforme
doutrina majoritária, posicionamento dos tribunais (inclusive súmula 14 do STF) e diante
do artigo 20 do Código de Processo Penal".
Além desta apuração sobre o
vazamento de informações, Bolsonaro é alvo de outros cinco inquéritos, incluindo o da suposta
interferência no comando da
PF, suspeita levantada pelo exministro da Justiça Sergio Moro,
um dos pré-candidato ao Palácio do Planalto.
A polícia também concluiu
um outro e o isentou de responsabilidade na suspeita de prevaricação no caso da compra da
vacina indiana Covaxin, o que
ainda não encerra o caso.
A ministra Rosa Weber, relatora do inquérito no Supremo,
mandou o caso para que a PGR
(Procuradoria-Geral da República) se manifeste sobre a conclusão dos investigadores.
A hipótese mais provável é
que a PGR defenda o arquivamento. Outras possibilidades
seriam a realização de novas diligências ou mesmo a apresentação de denúncia ao STF. Para
a corte processar criminalmente
o presidente, no entanto, a Câmara dos Deputados tem que
autorizar.

EXAME

Anvisa aprova primeiro
autoteste para Covid-19 no Brasil
RAQUEL LOPES/FOLHAPRESS

pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde,
conforme estabelecido no PNE
(Plano Nacional de Expansão da
Testagem).
"Para conceder o registro, a
Anvisa analisa uma série de requisitos técnicos, entre os quais
estão a usabilidade e o gerenciamento de risco, que servem para
adequar o produto para uso por
pessoas leigas dando maior segurança no seu uso", afirmou a Anvisa, em nota. Procurada, a empresa não respondeu.
Este tipo de produto permitirá a ampliação da testagem de
indivíduos sintomáticos, assintomáticos e possíveis contatos.
Será possível assim o isolamento precoce e a quebra de cadeia
de transmissão.
A liberação do exame ocorreu
após uma explosão da procura
por teste de Covid com o avanço
da variante Ômicron. A testagem
no Brasil está centrada em clínicas, farmácias e serviços públicos.
Entidades científicas cobravam uma política de testagem
mais ampla do governo federal e a

permissão do exame em casa. A
procura pelos testes disparou
com o avanço da contaminação
na virada deste ano.
Os autotestes já eram realizados em países como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Em
Portugal, por exemplo, eles são
autorizados desde março de 2021,
sendo vendidos em farmácias e
supermercados a partir dos 2,9
euros (cerca de R$ 17).
"O autoteste é o produto que
permite que o cidadão realize todas as etapas da testagem, desde a
coleta da amostra até a interpretação do resultado, sem a necessidade de auxílio profissional, seguindo atentamente as informações das instruções de uso que
possuem linguagem simples e figuras ilustrativas do passo a passo", disse a Anvisa.
Conforme estabelecido em nota técnica do Ministério da Saúde,
o autoteste passará a ser uma nova ferramenta de triagem do PNE.
Com isso, quem receber resultado positivo deverá procurar
uma unidade de atendimento de
saúde ou teleatendimento para

que um profissional da saúde realize a confirmação do diagnóstico,
notificação e orientações pertinentes de vigilância e assistência
em saúde. Dessa forma, o usuário
do autoteste não é obrigado a informar o resultado ao Ministério
da Saúde.
"O autoteste não define um
diagnóstico, o qual deve ser realizado por profissional de saúde.
Seu caráter é orientativo. Ou seja,
não se trata de um atestado médico", frisou a Anvisa, em nota.
Como o jornal Folha de S.Paulo mostrou, o setor já estava se
preparando para atender o mercado de autoteste.
O presidente-executivo da
CBDL (Câmara Brasileira de
Diagnóstico Laboratorial), Carlos
Gouvêa, estimou que a indústria
instalada no Brasil tem capacidade de produzir até 10 milhões de
autotestes de Covid por mês.
Quando da aprovação do autoteste, a diretora-relatora da Anvisa, Cristiane Rose Jourdan Gomes, afirmou que o autoteste servirá para ampliar a testagem, independente do estado vacinal.

Promulgada PEC que isenta de
IPTU imóvel alugado por igrejas

afirma o ex-senador na justificativa do projeto. "Além de violar a liberdade de crença, a criação de
obstáculo para o exercício das religiões, mesmo que por meio da
exigência de impostos, não é interessante, pois, como se sabe, as
igrejas cumprem papel social extremamente relevante e indispensável para um país tão desigual como ainda é o Brasil", completa.
No Senado, a PEC foi aprovada
em 2016 e relatada pelo pai de Lira, o então senador Benedito de
Lira (PP-AL). Em seu parecer, ele
explicou que, conforme entendimento firmado pelo STF (Supremo Tribunal Federal), "não apenas os imóveis de propriedade de
templos efetivamente utilizados
em suas atividades são imunes,
mas também aqueles porventura
alugados a terceiros cuja renda seja revertida em benefício das finalidades do templo".

A Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) aprovou o
primeiro autoteste para Covid-19
ontem. O produto registrado é o
Novel Coronavírus (Covid-19)
Autoteste Antígeno, da empresa
CPMH Comércio e Indústria de
Produtos Médicos Hospitalares e
Odontológicos.
O órgão regulador autorizou
a venda de autotestes no Brasil
em 28 de janeiro. Cada empresa precisa solicitar o registro
para comercializar o produto.
Foram apresentados 69 pedidos à Anvisa, dos quais 10 foram reprovados.
O autoteste da CPMH foi
aprovado para o uso com amostra de swab (cotonete) nasal não
profunda. O resultado sai em 15
minutos. Segundo a Anvisa, o
produto poderá ser comercializado em farmácias e também
pela internet.
De acordo com a agência, o
produto atendeu a critérios técnicos definidos e também teve o desempenho avaliado e aprovado

CONGRESSO

O Congresso Nacional promulgou ontem uma PEC (Proposta de
Emenda à Constituição) que prevê isenção de IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) para imóveis alugados por templos e igrejas. A proposta havia encerrado a
sua tramitação em dezembro,
quando foi aprovada a toque de
caixa pela Câmara dos Deputados. Na ocasião, parlamentares
afirmaram que se tratava de uma
sinalização para a bancada evangélica, para compensar a decisão
do presidente Arthur Lira (PP-AL)
e pautar urgência de um projeto

que legaliza jogos de azar. Lira negou qualquer relação entre as
duas matérias e, na época, indicou
que o projeto de jogos seria votado
em fevereiro. A PEC promulgada é
de autoria do ex-senador Marcelo
Crivella (Republicanos-RJ), bispo
da Igreja Universal do Reino de
Deus. A Constituição brasileira já
prevê a imunidade tributária para
templos de qualquer culto.
A nova proposta amplia o benefício para imóveis que sejam
alugados por templos ou igrejas.
Ao justificar a proposta, Crivella
afirmou que a principal questão

para a incidência ou não do imposto não seria caracterização da
propriedade do imóvel, "mas a
existência ou não da prática religiosa". "Como se sabe, os contratos de locação costumam conter
previsão de transferência da responsabilidade de pagamento do
IPTU do locador para o locatário.
Em razão disso, as entidades religiosas, embora imunes a impostos, acabam suportando o ônus do
referido imposto nos casos em
que não têm a propriedade dos
imóveis, o que, a nosso ver, é contrário à intenção do Constituinte",
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Rosa derruba decisão
que desobrigava PM a
se vacinar contra Covid
A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Rosa
Weber suspendeu decisão que
permitia um policial militar
não vacinado contra a Covid a
trabalhar e receber sua remuneração, na Bahia, contrariando assim a um decreto estadual que determinava a obrigatoriedade da vacinação de
todos os servidores públicos
do estado.
Na análise, Rosa Weber observou que a decisão anterior
do TJ-BA (Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia) que favorecia o policial militar "parece
afrontar o entendimento firmado pelo STF no julgamento das
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 6586 e 6587".
À época ficou decidido que
o Estado poderia impor medidas tais como multa, impedimento de frequentar determinados locais, ou mesmo per-

TARCÍSIO

DE

mitir matrícula em escola de
não vacinados, e deu autonomia a estados, Distrito Federal
e municípios para realizar
campanhas locais de vacinação e ainda criar suas próprias
medidas restritivas.
A ministra frisou, ainda,
que, apesar da velocidade
com que foram produzidas, as
vacinas foram aprovadas pela
Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) e pela
OMS (Organização Mundial
de Saúde) após vários estudos
científicos que evidenciam
sua eficácia e sua segurança.
Embora, "por uma questão
lógica", seus efeitos de longo
prazo ainda não sejam conhecidos, "sua eficácia para conter a mortalidade provocada
pelo vírus supera as eventuais
reações adversas e os possíveis
efeitos colaterais decorrentes
do seu uso", ponderou.

FREITAS

Ministro boca suja
imita estilo Bolsonaro
com palavrões
JULIO WIZIACK/FOLHAPRESS
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, adotou
o estilo do presidente Jair Bolsonaro (PL) e, durante encontro com investidores ontem,
criticou gestões petistas, inclusive as de que fez parte,
usou palavrões e disse que
corrupto tem de ir para o inferno.
Tarcísio é cotado para disputar o Governo de São Paulo
a pedido do chefe, que pretende ter um palanque no estado para ajudá-lo em sua
campanha pela reeleição. O
ministro disse que deixa a Esplanada até abril para se candidatar, e, sem citar nomes,

fez ataques ao atual governador, João Doria (PSDB), e aos
ex-presidentes Lula e Dilma
Rousseff, ambos do PT.
Provocado por participantes em debate da TC -plataforma de investidores-, Tarcísio, sem citar nomes, rechaçou a intenção do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de concorrer à Presidência rivalizando com Bolsonaro.
"Corrupto tem de ir para o
inferno, para o raio que o parta, para a puta que pariu", disse. "Por isso que eu não quero
ver mais corrupto na Presidência da República. Me
preocupa a saudade que alguns têm dessa época."
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CPI manda ao STF
acusações individuais
Atendendo a pedido da PGR
(Procuradoria-Geral da República), os integrantes da CPI da Covid encaminharam ontem ao
STF (Supremo Tribunal Federal)
uma lista que individualiza as
acusações e os crimes cometidos
por cada um dos agentes que tiveram indiciamento recomendado pelo relatório final da comissão. Em reunião ontem, representantes da PGR pediram o
envio dessas informações individualizadas para poder dar prosseguimento aos processos envolvendo as autoridades apontadas no relatório da CPI e que tenham foro privilegiado.
A cúpula da CPI considerou o
pedido como uma medida meramente protelatória, para mascarar eventual omissão do procurador-geral Augusto Aras.
O vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (RedeAP), afirmou na terça-feira que
os parlamentares iriam atender
ao pedido, mas que dariam um
prazo para Aras agir na sequência. Randolfe disse que o impeachment de Aras estava "no
radar". "(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 o senador na ocasião, após
a inauguração de memorial em
homenagem às vítimas da Co-

vid-19. A CPI da Covid atuou entre abril e outubro do ano passado. Seu relatório final foi aprovado pelos membros da comissão
em 27 de outubro, recomendando o indiciamento de 78 pessoas
e duas empresas.
Aparecem na lista de recomendação de indiciamento o
presidente Jair Bolsonaro (PL) e
outras 12 pessoas com foro especial, como parlamentares e ministros de Estado. O documento
encaminhado nesta quinta-feira
aponta a tentativa da PGR de
tentar obstruir o andamento das
investigações, listando a série de
petições que foram encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal pelo órgão. Argumenta que
todas foram respondidas.
"Contudo, mesmos nos processos em que as informações
foram prestadas, a Procuradoria-Geral da República não se
deu por satisfeita, e apresentou
novas objeções", afirma o texto.
Os senadores ainda argumentam que nas demais instâncias do Ministério Público, como
nos órgãos da Procuradoria da
República do Distrito Federal, as
providências têm sido adotadas
sem os questionamentos levantados no STF pela PGR.
"Para evitar, porém, novas
delongas em questão tão premente e de crucial importância
da para a saúde pública e para a
administração da justiça no caso
concreto, relacionamos na seção
seguinte os principais documentos que embasaram os indiciamentos feitos pela CPI.
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vimento Regional também repassou R$ 2,33 milhões para o
município de Petrópolis, em
duas portarias publicadas em
edição extra do Diário Oficial
de ontem. A pasta afirmou que
novas liberações de verba serão feitas nos próximos dias.
Em nota, o ministério informou que R$ 1,67 milhão será
utilizado na compra de cestas
básicas, kits de higiene pessoal, colchões, materiais de
limpeza, entre outros produtos. Já R$ 665 mil serão destinados à limpeza urbana e à
desobstrução de canais.
O Ministério da Defesa publicou no Diário Oficial da
União ontem portaria que determina emprego temporário
das Forças Armadas em ações
de apoio à Defesa Civil na região. Além disso, o texto também afirma que as tropas da 4ª
Brigada de Infantaria Leve de
Montanha, sediada em Juiz de
Fora (MG), foram acionadas.
O Senado ainda aprovou
ontem a criação de uma comissão externa para acompanhar "in loco a situação do
município.

Petrópolis volta a ter fortes
chuvas e aciona sirenes
ANA LUIZA
ALBUQUERQUE/FOLHAPRESS
Voltou a chover forte em
Petrópolis, na região serrana
do Rio de Janeiro, na tarde
desta quinta-feira. Segundo a
Defesa Civil municipal, fo-

ram registrados 60,5 mm de
chuva em apenas uma hora.
Na terça-feira passada, dia do
primeiro temporal que devastou a cidade e deixou ao
menos 117 mortos, foram registrados 260 mm de chuva
em seis horas.

Moradores terão IPVA e
ICMS adiados após tragédia
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL),
anunciou uma série de medidas para ajudar moradores, comerciantes e empresários de
Petrópolis, na região serrana do
Rio. A cidade foi atingida na terça-feira por um forte temporal,
que provocou alagamentos,
inundações e deslizamentos.
A primeira medida é estender o prazo para pagamento
do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e do IPVA. A medida foi
pensada "para que as pessoas
possam ter um respiro".
Além disso, o governador explicou que encaminhou um
projeto para a Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) para abertura de uma linha de crédito de R$ 200 milhões para apoiar todos os empresários de Petrópolis. Segundo explicou, o empréstimo terá
juro zero e carência de ate 12
meses para pagamento, em linhas que vão de R$ 5 mil a R$ 50
mil e de R$ 50 mil a R$ 500 mil.
"Começa amanhã o cadastro. Teremos dois pontos, aqui
no CDL e lá no Quitandinha,
para que os empresários possam fazer seu cadastro. A in-

Ao menos 50 animais foram
resgatados na cidade de Petrópolis, após as fortes chuvas
que atingiram o município
desde o último dia 15. A operação foi conduzida pela Secretaria Estadual de Agricultura,
responsável pelas políticas públicas de proteção e bem-estar
animal, em conjunto com o
Grupo de Resgate de Animais
em Desastres (GRAD).
Os animais resgatados estão
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Crise na Ucrânia se agrava e
Putin ameaça reagir a Biden
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

E

nquanto a guerra de versões sobre o que está
acontecendo em torno
da Ucrânia se agrava, a disputa diplomática entre Rússia e os Estados Unidos escalou ontem, depois de dias de sinalização de
Moscou em favor de negociações.
O governo de Vladimir Putin
respondeu após três semanas à
rejeição dos EUA ao pacote de demandas do russo para estabilizar
a segurança no Leste Europeu. A
carta afirma que a posição significa que Moscou "pode tomar medidas técnico-militares" para defender seus interesses.
O jargão sugere não uma invasão russa da Ucrânia, que o presidente Joe Biden disse pela enésima vez nesta quinta que pode
ocorrer "nos próximos dias", mas
sim ações que serão vistas como
agressivas pela Otan (aliança militar ocidental).
A tensão foi reforçada pela expulsão pela Rússia do número 2
da embaixada dos EUA em Moscou, Bart Gorman. Segundo o
Departamento de Estado, "a ação
não foi provocada e nós a consideramos um passo escalatório.
Estamos considerando nossa
resposta".
O Ministério das Relações Exteriores russo apenas disse que
era uma retaliação por ato semelhante contra um diplomata em
Washington, sem nomeá-lo, preferindo se concentrar no aparente
ataque hacker contra seu site, que
ficou fora do ar.
Para adicionar drama ao roteiro, o secretário de Estado dos
EUA, Antony Blinken, decidiu se
dirigir ao Conselho de Segurança
das Nações Unidas para dizer que
estava lá "não para começar uma
guerra, mas para evitar uma".
Nas TVs russas, estatais e alinhadas com o Kremlin, ele já vem
sendo comparado a Colin Powell,

EUA acusam Rússia de ter expulsado
vice-embaixador americano de Moscou
O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou ontem que a Rússia expulsou o vice-embaixador americano Bart Gorman de
Moscou. Horas antes, os EUA acusaram a Rússia de enviar mais 7 mil soldados para a fronteira com a Ucrânia nos últimos dias.
"Pedimos à Rússia que acabe com as expulsões infundadas de diplomatas americanos",

seu antecessor que passou vergonha ao justificar no mesmo fórum
a invasão do Iraque em 2003 com
argumentos falsos.
Se não chega a tanto, Blinken
chegou a citar no elenco de ações
provocativas que acusou a Rússia
de preparar um ataque com armas químicas -exatamente o
ponto de Powell contra Saddam
Hussein 19 fevereiros atrás. Ainda
assim, seu "hedge" sobre não
guerrear já antecipava críticas.
O secretário basicamente repetiu as falas do chefe e de si próprio nas últimas semanas, levando ao risco da autoparódia: já
houve datas (16, 20 de fevereiro,
agora depois) para a invasão. Ele
entregou sua tática caso de fato
não creia numa ação de Putin:
"Estamos contando o que sabemos. Se a Rússia não invadir, ficaremos aliviados".
São todos sinais contrários ao
espírito da semana até aqui. Putin
seguiu aquecendo suas capacidades militares, que segundo o Ocidente já somam 150 mil soldados
em diversas posições em torno da
Ucrânia.
Na terça (15), o russo anunciou
uma retirada de parte dessas forças e repetiu o anúncio na quarta
e nesta quinta. Não convenceu a

disse um porta-voz do Departamento de Estado
à agência de notícias AFP. "Estamos estudando
nossa resposta". Segundo o porta-voz, a ação
contra o diplomata "não foi provocada".
"Agora, mais do que nunca, é crucial que
nossos países tenham o pessoal diplomático necessário para facilitar a comunicação entre nossos governos", disse ele.

Otan: o secretário de Defesa dos
EUA, Lloyd Austin, disse que há
preparações claras para um conflito, e o chefe da aliança, Jens
Stoltenberg, voltou a falar em aumento de tropas russas.
A situação foi agravada pelos
bombardeios da madrugada desta quinta na chamada linha de
controle, a fronteira informal de
430 km que separa as forças separatistas russas étnicas do Donbass
(leste ucraniano) do resto do país.
Ambos os lados se acusam pelos ataques com morteiros, que
de resto são uma ocorrência comum no frágil cessar-fogo vigente
desde 2015. A guerra civil na região havia estourado no ano anterior, após a região de maioria russa da Crimeia ser anexada por Putin para evitar a absorção da Ucrânia nas estruturas ocidentais após
a derrubada de um governo amigo do Kremlin.
Na Rússia, poucos acreditam
que Putin esteja fazendo mais do
que pressão, manipulando o que
chama de histeria ocidental para
pressionar Kiev a ceder em alguns
pontos. Em resumo, o padrão de
agravamento e distensão pode se
estender por meses. Mas os riscos, claro, existem, especialmente
na região leste da Ucrânia.

PRESO

Como disse à Folha a analista
Oksana Antonenko, da consultoria britânica Control Risk, Putin
parece mais interessado em manter uma força formidável à disposição para dizer que tem capacidade de fazer o que o Ocidente teme -mas que não o faria por ter
muito a perder.
De todo modo, as atenções se
voltam ao cardápio das tais medidas técnico-militares à disposição
de Putin.
Pode haver o deslocamento de
mísseis com ogivas nucleares para regiões russas mais próximas
da Europa, como Kaliningrado ou
a Crimeia, embora especialistas
especulem que isso já tenha ocorrido. Talvez até a aliada Belarus.
Ou a manutenção ou estabelecimento de novas bases militares.
Mais ousado seria algum tipo
de reforço militar nas aliadas Venezuela ou Cuba, como a Rússia
não descartou mês passado. Na
quarta-feira passada, o presidente Nicolás Maduro afirmou
que pretende expandir sua cooperação militar com Moscou.
"Rússia é apoiada pela Venezuela ante as ameaças da Otan e do
mundo ocidental", afirmou, segundo a emissora Venezolana de
Televisión.
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ELIANE CARVALHO/GOVERNO DO RJ

Empresário aliado de
Maduro foi informante de
agência antidrogas dos EUA
SYLVIA COLOMBO/FOLHAPRESS

tenção é que isso possa sair já
na semana que vem. para que
a gente possa, até o fim da próxima semana, ajudar a vida do
empresário, do lojista", disse,
em coletiva de imprensa na
tarde de ontem.
O governador defendeu que
essa linha de credito seja "super facilitada, sem aquele
monte de burocracias" e garantiu que mais de 90% das "dificuldades" já foram derrubadas.

Estado comanda mutirão
para resgate de animais
ALANA GANDR/ABRASIL

Tarde

GUERRA

Governo decreta
calamidade, libera
FGTS e envia Exército
O governo federal reconheceu ontem o estado de calamidade pública de Petrópolis
(RJ), município atingido por
fortes tempestades na última
terça-feira, resultando em
inundações, enxurradas e deslizamentos que levaram à morte de ao menos 117 pessoas.
Agora o município pode
pedir recursos da União para
atendimento da população
afetada pelas chuvas.
O Exército, por meio do Comando Conjunto Leste, passou a atuar no local da tragédia, para ajudar as vítimas.
De acordo com a instituição,
o apoio começou ontem, com
emprego de tropas, viaturas e
equipamentos. Serão disponibilizados, por exemplo, ambulâncias e equipes de primeirossocorros, além de maquinário
para desobstrução de vias.
A Caixa Econômica Federal
anunciou ontem a liberação
do saque calamidade do FGTS
(Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço) para a população
do município. O valor máximo
para a retirada é de R$ 6.220.
O Ministério do Desenvol-

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

sendo levados para clínicas veterinárias parceiras e, em seguida, para lares temporários,
para serem redirecionados,
posteriormente, para organizações não governamentais
(ONGs) voluntárias que se encarregarão de colocá-los para
adoção.
A coordenadora de campo,
médica veterinária e bombeira
civil, Carla Sássi, do GRAD,
destacou que o cenário é bem
semelhante ao da tragédia de
2011, na região serrana.

Alex Saab, empresário colombiano considerado essencial
para a cúpula do governo da Venezuela e que se encontra preso
nos EUA, estaria colaborando
com a agência antidrogas americana (DEA) desde, pelo menos, 2018, segundo documentos
que tiveram o sigilo retirado pelo juiz Robert Scola, da Flórida.
Saab teria informado sobre propinas pagas a altos funcionários
do regime.
Maduro fez muita pressão
pela não extradição de Saab aos
EUA, chegando até a retirar seus
negociadores da mesa de conversas com a oposição para tentar uma saída para a crise política, econômica e humanitária da
Venezuela, que vinha ocorrendo
no México. O regime considerava que o empresário colombiano era um representante diplomático da Venezuela sequestrado de modo ilegal.
Saab havia se tornado réu
em Miami em 2019 por lavagem de dinheiro, e preso em
junho de 2020 durante escala
de avião em Cabo Verde, na
África. Sua extradição aos Estados Unidos ocorreu em outubro de 2021.
O empresário havia sido designado pelo regime para realizar contratos que viabilizassem as "caixas CLAP", as cestas
básicas entregues com direcionamento político pelo governo. Além disso, havia denúncias de que era o principal elo
de ligação do regime com os

negócios ilícitos com os quais a
ditadura é acusada de ter ligação, como o narcotráfico, a exploração ilegal de minérios e
outros delitos.
Segundo a agência de notícias Associated Press, Saab também admitiu ter recebido dinheiro de modo ilegal para estabelecer contratos irregulares do
governo.
Os dados revelados na quarta-feira passada, porém, dizem
que a colaboração deixou de
ocorrer em maio de 2019, quando ele se recusou a entregar-se à
Justiça americana, descumprindo um acordo. Depois de ter
deixado de colaborar com os
EUA, Saab foi alvo de sanções
durante a gestão do ex-presidente Donald Trump.
O empresário teria pedido
que a informação sobre sua colaboração com a DEA não fosse
revelada, temendo pelo destino
de sua família, que continua na
Venezuela e poderia sofrer represálias.
"Eles estão sob o dedo do governo", disse o advogado de
Saab, Neil Schuster, tentando
evitar a divulgação da notícia. A
defesa vinha tentando liberar
Saab do processo que ele enfrenta com o argumento de que
ele havia colaborado com os
americanos.
O juiz Scola negou-se. "Há
toda essa evidência de que este
homem é um risco, envolvido
em vários crimes, que fugiu
das autoridades e da extradição, e querem que o juiz inexplicavelmente o deixe ir?",

18-fev-22 | 5:31 AM BRT

questionou.
A defesa de Saab divulgou
um comunicado afirmando que
ele "continua sendo um cidadão
leal e um diplomata da República Bolivariana da Venezuela e
nunca faria nada para prejudicar o país e as pessoas que lhe
deram tanto".
A mulher de Saab, a italiana
Camilla Fabri, disse por meio
das redes sociais que os EUA estavam "mentindo, como fizeram
com a Rússia e com o Iraque", e
que seu marido nunca prejudicaria a Venezuela.
Ex-secretário do Tesouro de
Hugo Chávez deixa prisão nos
EUA Nesta quarta-feira o ex-secretário do Tesouro de Hugo
Chávez (1954-2013), Alejandro
Andrade, deixou a prisão federal
no estado da Pensilvânia, nos
Estados Unidos. Ele havia sido
condenado por lavagem de dinheiro em 2018.
Sua pena inicial de 10 anos
foi reduzida a 42 meses por ter
colaborado com a Justiça americana. Ele estava preso desde fevereiro de 2019.
Andrade, 57, foi guarda-costas do antecessor de Maduro e
ocupou o cargo no Escritório
Nacional do Tesouro entre 2007
e 2010, período no qual cobrou
um valor total de mais de US$ 1
bilhão em propina para assegurar taxas mais favoráveis a quem
quisesse trocar moeda estrangeira, segundo os Estados Unidos. O valor teria sido recebido
em dinheiro vivo, jatos, iates,
carros, casas, cavalos de raça e
relógios.

OMS diz que
quarentena
pode ser
encurtada
A Organização Mundial da
Saúde (OMS) afirmou ontem
que os países que estão com
números altos de casos de
Covid-19 podem encurtar a
duração recomendada da
quarentena de 14 dias em algumas situações.
A agência da ONU disse
que suas novas orientações
podem ser úteis em lugares
onde os serviços essenciais
estão sob pressão.
Por exemplo: o período de
quarentena pode ser reduzido para 10 dias sem testes, e
para 7 dias com teste negativo - caso a pessoa não desenvolva quaisquer sintomas,
esclareceu a OMS.
Onde os testes para encurtar a quarentena não são possíveis, a ausência de sintomas pode ser utilizada como
uma alternativa para a testagem, disse a agência em suas
orientações provisórias.
A OMS também disse que
os países podem considerar o
relaxamento das medidas de
rastreamento de contato em
situações semelhantes.
Para contatos de pessoas
infectadas com a Covid-19,
aqueles que estão em maior
risco de infecção, tais como
profissionais de saúde, devem ser priorizados, assim
como as pessoas com maiores riscos, seja com comorbidades ou não vacinados.
Alguns países, como Estados Unidos, Alemanha e Suíça, encurtaram os períodos
de quarentena para lidar com
uma onda de infecções pelo
coronavírus impulsionada
pela variante Ômicron.

