
BALANÇO

Fábrica da
Volks voltará
a operar em
dois turnos

ABC

A fábrica da Volkswagen em
São Bernardo do Campo, no
ABC paulista, vai voltar a operar
em dois turnos a partir do próxi-
mo dia 2 de março, após ter suas
atividades reduzidas principal-
mente pela falta de semicondu-
tores. Desde novembro passa-
do, a planta Anchieta foi obriga-
da a cortar seu ritmo de produ-
ção para um turno e colocar cer-
ca de mil colaboradores em lay-
off, como é chamada a suspen-
são temporária de contratos. Se-
gundo o Sindicato dos Metalúr-
gicos do ABC, que representa a
categoria, a prioridade era man-
ter os empregos durante o pe-
ríodo 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 trabalha-
dores. "Sempre que a produção
aumenta é uma expectativa
maior de tranquilidade e avan-
ços." A Volkswagen confirmou o
retorno do segundo turno da
unidade Anchieta e o fim do lay-
off para os cerca de mil funcio-
nários. Atualmente, a montado-
ra tem cerca de 8 mil colabora-
dores diretos no país. O setor foi
um dos mais afetados pela es-
cassez de semicondutores, que
veio com a recuperação desi-
gual dos países após o início da
pandemia e a quebra das ca-
deias de produção. A falta de
chips prejudicou, além da in-
dústria automotiva, todo o setor
de tecnologia e a produção de
celulares, televisores e videoga-
mes, por exemplo. PÁGINA 2

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 re-
passará 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 dí-
vida pública. O balanço foi aprovado pelo CMN (Conselho Monetá-
rio 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 bi-
lhões, em grande parte devido ao efeito da expressiva apreciação do
dólar sobre o valor em reais das reservas internacionais. No ano pas-
sado, por sua vez, a maior parte (R$ 71,7 bilhões) do resultado positi-
vo foi obtida com operações não relacionadas ao câmbio. PÁGINA 2

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 manifes-
tação enviada ao STF (Supremo Tribunal Federal) ontem, prazo fi-
nal 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 tra-
mitação 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 depoi-
mento na polícia. PÁGINA 5

PASSANDO PANO

ELEIÇÕES 2022

Aras ‘não consegue’ ver crime de
Bolsonaro por vazar dados do TSE 

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 Solan-
ge Srour e Lucas Vilela, o banco suíço prevê a vitória do ex-presi-
dente frente aos principais adversários e traça um panorama do
que os investidores devem esperar de um eventual terceiro manda-
to 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 ban-
co, em áreas como educação, saúde e meio-ambiente, as priorida-
des do ex-presidente deverão caminhar no sentido de reestruturar
órgãos governamentais que foram modificados pelo governo Jair
Bolsonaro (PL). PÁGINA 3

Banco Credit Suisse prevê vitória de Lula Governo
federal decreta
calamidade
em Petrópolis

TRAGÉDIA
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PÁGINA 4

Amai os vossos
inimigos

Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(2/2) 10,75%
Poupança 3
(18/2) 0,50%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 1,82% (jan.)
IPCA 0,54% (jan.)
CDI
0,51 até o dia 17/fev
OURO
BM&F/grama R$ 325,00
EURO Comercial 
Compra: 5,8709 Venda: 5,8715

EURO turismo 
Compra: 5,91982 Venda: 6,0982
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,1559 Venda: 5,1565
DÓLAR comercial
Compra: 5,1664 Venda: 5,1670
DÓLAR turismo
Compra: 5,1699 Venda: 5,3499

TOTVS ON NM 32.22 +5.81 +1.77

MARFRIG ON NM 22.72 +4.22 +0.92

ENERGIAS BR ON NM 21.10 +3.63 +0.74

SABESP ON NM 37.44 +1.68 +0.62

PETZ ON NM 18.85 +1.67 +0.31

SID NACIONALON 24.96 −5.85 −1.55

GERDAU MET PN N1 10.70 −5.39 −0.61

GERDAU PN N1 25.99 −5.32 −1.46

EZTEC ON NM 18.90 −4.30 −0.85

VALE ON NM 85.65 −4.30 −3.85

VALE ON NM 85.65 −4.30 −3.85

PETROBRAS PN N2 32.80 −0.39 −0.13

ITAUUNIBANCOPN N1 26.07 −1.40 −0.37

GRUPO NATURAON NM 25.32 +1.28 +0.32

MAGAZ LUIZA ON NM 6.63 2.79 −0.19

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 34.312,03 -1,78

NASDAQ Composite 13.716,719 -2,88

Euro STOXX 50 4.110,56 -0,69

CAC 40 6.946,82 -0,26

FTSE 100 7.537,37 -0,87

DAX 30 15.267,63 -0,67

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -1,43% / 113.528,48 / -1.652,47 / Volume: 28.484.889.477 / Quantidade: 3.731.691
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Economia

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 se-
manas, num dia de ajuste glo-
bal da moeda norte-america-
na. A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) caiu pela pri-
meira 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 du-
rante a tarde, chegando a re-
gistrar 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 ajus-
tes. O Índice Bovespa (Iboves-
pa), fechou ontem aos 113.528
pontos, com queda de 1,43%.
O indicador seguiu as bolsas
norte-americanas, que fecha-
ram em forte baixa, pressiona-
das pelo aumento nas tensões
entre Rússia e Ucrânia.

Sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022

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 ope-
rar em dois turnos a partir do
próximo dia 2 de março, após
ter suas atividades reduzidas
principalmente pela falta de se-
micondutores.

Desde novembro passado, a
planta Anchieta foi obrigada a
cortar seu ritmo de produção
para um turno e colocar cerca
de mil colaboradores em lay-
off, como é chamada a suspen-
são temporária de contratos.

Segundo o Sindicato dos Me-
talúrgicos do ABC, que repre-
senta a categoria, a prioridade
era manter os empregos duran-
te o período de redução nas ati-
vidades da unidade.

Por meio de nota, o diretor
do sindicato Wellington Mes-

sias Damasceno disse que o re-
torno do segundo turno de tra-
balho traz alívio aos trabalha-
dores. "Sempre que a produ-
ção aumenta é uma expectati-
va maior de tranquilidade e
avanços."

A Volkswagen confirmou o
retorno do segundo turno da
unidade Anchieta e o fim do lay-
off para os cerca de mil funcio-
nários. Atualmente, a montado-
ra tem cerca de 8 mil colabora-
dores diretos no país.

O setor foi um dos mais afe-
tados pela escassez de semicon-
dutores, que veio com a recupe-
ração 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, televiso-
res e videogames, por exemplo.

Na quarta-feira passada, exe-
cutivos da sede da Volkswagen
na Alemanha disseram que ain-
da esperam um impacto contí-
nuo da escassez de semicondu-
tores neste ano, embora consi-
gam aumentar a produção no
segundo semestre.

Segundo o presidente-execu-
tivo, Herbert Diess, a situação
da oferta está melhorando, mas
mesmo em 2022 não será possí-
vel montar o número de carros
suficiente para atender às de-
mandas dos consumidores.
"Mas enxergamos oportunida-
des para novos aumentos de
produção, especialmente no se-
gundo semestre", disse Diess
em discurso.

Diess afirmou que o forneci-
mento de chips é o único gran-
de desafio no momento, com os
principais modelos de suas
marcas premium já esgotados

para todo 2022, enquanto seus
negócios de caminhões tam-
bém têm um grande número de
pedidos.

Para tranquilizar o mercado,
a SIA (Associação das Indústrias
de Semicondutores, na sigla ori-
ginal) disse no início da semana
que as vendas globais de chips
atingiram um faturamento re-
corde em 2021 de US$ 555,9 bi-
lhões (R$ 2,89 trilhões), aumen-
to de 26,2% no ano, e previu um
crescimento de 8,8% para 2022.

Enquanto os principais fabri-
cantes de semicondutores, co-
mo TSMC, Samsung e Intel,
anunciaram dezenas de bilhões
de dólares em investimentos
para novas fábricas no ano pas-
sado, a entidade avalia que a
tendência de digitalização ace-
lerada pela pandemia continua-
rá a aumentar a demanda pelo
produto.

MERCADOS

CMN flexibiliza organização de
agentes autônomos em empresas
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

Os agentes autônomos de in-
vestimentos poderão organizar-
se em sociedades empresariais
com sócios não registrados na
Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM). O Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) aprovou a
flexibilização das normas para a
categoria.

Os agentes atuam na distri-
buição e mediação de títulos,
valores mobiliários, quotas de
fundos de investimento e deri-
vativos, na qualidade de prepos-
tos de instituições integrantes
do sistema de valores mobiliá-

rios, tais como corretoras e ban-
cos. Eles podem exercer a fun-
ção como pessoas físicas, mas
eram obrigados, até agora, a or-
ganizar-se em sociedades sim-
ples, caso atuassem como pes-
soas jurídicas.

Nas sociedades simples, a
participação está restrita aos
próprios agentes autônomos. Is-
so limitava a participação de in-
vestidores externos nessas em-
presas. Em caso de morte de só-
cio, um herdeiro que não fosse
agente autônomo de investi-
mento estava impedido de assu-
mir a parte na empresa.

Segundo o Ministério da Eco-

nomia, a nova possibilidade de
organização trará facilidades pa-
ra que as sociedades de agentes
autônomos captem recursos no
mercado, expandam o número
de sócios e diminuam os proble-
mas de sucessão, em caso de he-
rança. A pasta também informou
que a medida iguala a situação
dos agentes autônomos de inves-
timentos a outros participantes
do mercado, que não enfrenta-
vam as mesmas restrições.

De acordo com o ministério, a
flexibilização das normas foi dis-
cutida recentemente em audiên-
cia pública na Comissão de Valo-
res Mobiliários, com a aprovação

dos representantes dos agentes
autônomos. “É importante des-
tacar que já existem grandes es-
critórios de agentes autônomos
pessoas jurídicas com estrutura
profissional e empresarial, sendo
que alguns deles transacionam
valores superiores a algumas
corretoras e distribuidoras”, des-
tacou a pasta, em nota.

Para tornar-se efetiva, a me-
dida depende da alteração de
outra resolução do CMN que re-
gulamenta a atividade dos agen-
tes autônomos de investimento.
Segundo o Ministério da Econo-
mia, a nova resolução será edi-
tada ainda este ano.  

INVESTIMENTOS

Dedução de IR de
fundos de pensão 
vira disputa judicial

CONTRIBUIÇÃO

Obrigados a pagar contribui-
ções extraordinárias para cobrir
rombos de anos anteriores, par-
ticipantes 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. Trabalha-
dores da ativa, aposentados e
pensionistas de empresas como
Caixa Econômica Federal, Pe-
trobras e Correios tentam esten-
der, para as contribuições ex-
traordinárias, benefícios que os
pagamentos ordinários já pos-
suem, como isenção do Imposto
de Renda e a possibilidade de
dedução dos valores na declara-
ção de ajuste.

Eles alegam que o tratamen-
to diferenciado desrespeita a le-
gislação vigente e onera ainda
mais os participantes, que já são
obrigados a entregar parcela sig-
nificativa dos salários a planos
de equacionamento de déficits
anteriores.

Entre os participantes do
Postalis, dos Correios, a dedu-
ção de até 12% dos rendimentos
vem sendo aplicada aos benefí-
cios e salários de cerca de 80 mil
trabalhadores e aposentados
desde meados de 2020.

Segundo a Adcap (Associa-
ção dos Profissionais dos Cor-
reios), autora de duas ações so-
bre o tema, apesar das liminares
(decisões provisórias) favorá-
veis, alguns participantes ainda
caem na malha fina do IR, o que
levou a associação a buscar no-
vamente a Justiça.

Em 25 de janeiro, a juíza fe-
deral substituta da 20ª Vara Fe-
deral do Distrito Federal deter-
minou o cumprimento da deci-
são que suspendeu os descon-
tos e definiu que a Receita Fede-
ral, representada pela União no
processo, só poderá exigir a
apresentação de documentos
extras -a defesa em caso de ma-
lha fina- se entender que um
contribuinte específico não está
abarcado pela dedução.

"O que não se admite", escre-
veu, "é a criação de embaraços à
efetivação da decisão judicial
que foi suficientemente clara ao
determinar a suspensão da exi-
gibilidade do Imposto de Renda
incidente sobre as contribui-
ções vertidas aos planos de pre-
vidência complementar insti-
tuídas pela Postalis, ainda que
se trate de contribuições adicio-

nais extraordinárias."
Roberval Borges Corrêa, di-

retor jurídico da Adcap diz que
para os aposentados, que já não
têm mais contribuições à Previ-
dência 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 salá-
rios, aposentadorias ou pen-
sões. Na avaliação da associação
dos Correios, a diferenciação na
regra de dedução não faz senti-
do pois as contribuições têm a
mesma finalidade, que é a cons-
tituição de patrimônio do fundo.

Na Petros, que gere a apo-
sentadoria dos empregados da
Petrobras, por exemplo, a co-
brança extra para o equaciona-
mento de déficit de 2015 e 2018
varia de 10,56% a 13,59% a de-
pender do tipo de plano e da si-
tuação 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 Fun-
cef, a fundação que gere a previ-
dência dos empregados da Cai-
xa. Naquele ano, participantes
de fundos da entidade já paga-
vam contribuições adicionais.

"Não se pode dar às contri-
buições previdenciárias trata-
mento 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 judi-
cial 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 vincula-
das àquela e chegaram à mes-
ma conclusão, de que a dedu-
ção prevista em lei vale somen-
te para as contribuições nor-
mais, destinadas ao custeio dos
benefícios.

BALANÇO

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 regis-
trou lucro de R$ 85,9
bilhões em 2021 e re-

passará R$ 71,7 bilhões ao Te-
souro 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 Na-
cional) ontem. O colegiado é for-
mado pelo presidente do BC, Ro-
berto Campos Neto, pelo ministro
da Economia, Paulo Guedes, e
pelo secretário especial de Tesou-
ro e Orçamento, Esteves Colnago.

O resultado é menor do que
em 2020, quando o lucro foi de
R$ 469,6 bilhões, em grande par-
te devido ao efeito da expressiva
apreciação do dólar sobre o va-
lor em reais das reservas inter-
nacionais.

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 Tesou-
ro Nacional, para ser usada exclu-
sivamente no pagamento da dívi-
da pública.

Uma parte menor do resultado
veio de reservas internacionais e
derivativos cambiais, com lucro
de R$ 14,2 bilhões.

"Esses 14 bilhões são constituí-
dos como uma reserva de resulta-
dos do banco e permanecem aqui
para suportar eventuais resulta-
dos negativos que porventura
aconteçam no futuro", afirmou
Marisa Minzoni, chefe-adjunta
do Departamento de Contabili-
dade, Orçamento e Execução Fi-
nanceira (Deafi) do BC.

De acordo com os dados do
BC, a alta do dólar elevou o valor
em reais das reservas internacio-
nais, o que impactou positiva-
mente o resultado. Já as operações
de swap cambial, em que o Banco
Central atua no mercado futuro
para amenizar oscilações do câm-
bio, deram prejuízo. Mesmo as-
sim, o saldo final foi positivo.

Desde 2019, a fatia do lucro

cambial não é repassada automa-
ticamente para o Tesouro. Ela fica
numa conta gráfica, para amorte-
cer eventuais prejuízos em opera-
ções cambiais no futuro.

No auge da pandemia de Co-
vid-19, porém, o Tesouro recor-
reu a uma exceção na lei para re-
ceber um repasse de R$ 325 bi-
lhões 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 com-
bate aos efeitos da crise, ao mes-
mo tempo em que investidores
pisaram no freio na compra de tí-
tulos públicos, o que impôs difi-
culdades de financiamento.

A situação agora é diferente:
o Tesouro tem um caixa supe-
rior a R$ 1 trilhão, e já garantiu
praticamente todos os recursos
necessários para bancar os com-
promissos 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 voluntá-

rio, que permite ao BC recolher
recursos de instituições financei-
ras e remunerá-los. São uma al-
ternativa para o BC regular a
quantidade de dinheiro na eco-
nomia e, consequentemente,
manter a taxa básica de juros na
meta fixada pelo Copom (Comitê
de Política Monetária).

Segundo o BC, o saldo de de-
pósitos voluntários era de R$ 7 bi-
lhões em 31 de dezembro. A auto-
ridade monetária começou a fa-
zer esses recolhimentos em se-
tembro e já previa implementa-
ção gradual.

Já as Linhas Financeiras de Li-
quidez tinham saldo de R$ 1 bi-
lhão em 31 de dezembro, em ope-
rações de empréstimo com pra-
zos de até 359 dias, para atender
às necessidades de liquidez das
instituições financeiras.

Segundo o BC, uma empresa
de auditoria independente -
KPMG Auditores Independentes-
avaliou as demonstrações finan-
ceiras de 2021 e não fez ressalvas
em relação ao resultado.







Relator mantém
imposto sobre
exportação de petróleo

SENADO

O relator de dois projetos so-
bre o tema dos combustíveis no
Senado, Jean Paul Prates (PT-
RN), decidiu insistir na criação
de um imposto sobre exporta-
ção 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 tar-
de desta quinta-feira. O projeto
de lei cria uma conta de estabili-
zação para conter oscilações
nos preços dos combustíveis.

Outra iniciativa busca alte-
rar a forma de cobrança do
ICMS (Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Servi-
ços) sobre combustíveis, e,
com as mudanças mais recen-

tes, pode também ampliar o
alcance do Auxílio Gás, subsí-
dio para famílias de baixa ren-
da comprarem o botijão. 

A manutenção do imposto
sobre exportação pode dificul-
tar um acordo para a votação da
matéria na próxima semana,
como está previsto atualmente.
Sua exclusão era solicitação de
algumas das principais banca-
das no Senado, como PL, PSD,
MDB e Cidadania.

Foram apresentadas emen-
das para a retirada do tributo
dos líderes do PL, Carlos Porti-
nho (RJ), do MDB, Eduardo
Braga (AM), e do PSD, Nelsinho
Trad (MS). Todas foram recusa-
das pelo relator, que decidiu
manter o imposto.

BANCO

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

O
banco Credit Suisse
aposta em uma vitó-
ria do ex-presidente

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas
eleições presidenciais de 2022.

Em relatório publicado on-
tem, assinado pelos economis-
tas Solange Srour e Lucas Vilela,
o banco suíço prevê a vitória do
ex-presidente frente aos princi-
pais adversários e traça um pa-
norama do que os investidores
devem esperar de um eventual
terceiro mandato do petista.

"O ex-presidente Lula deverá
implementar mudanças no mer-
cado de trabalho que aumentem
a proteção social dos trabalha-
dores e que favoreçam os acor-
dos coletivos. Além disso, ele de-
ve suspender a agenda de priva-
tizações e concessões ao setor
privado e aumentar a participa-
ção das estatais no mercado", diz
o relatório do Credit Suisse.

Ainda segundo os economis-
tas do banco, em áreas como
educação, saúde e meio-am-
biente, as prioridades do ex-pre-
sidente deverão caminhar no
sentido de reestruturar órgãos
governamentais que foram mo-
dificados pelo governo Jair Bol-
sonaro (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 qua-
dro tributário deverá ser altera-
do, com a criação de uma tribu-
tação sobre lucros e dividen-
dos", 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 re-
cessão ainda mais profunda do
que a que provavelmente ocor-
rerá em 2022, reduzindo o índi-
ce de aprovação do presidente e
sua capacidade de governar."

Os economistas do Credit
Suisse afirmam que o presiden-
te a ser eleito precisará ancorar
as expectativas dos agentes eco-
nômicos, com indicações de
que as contas públicas serão es-
tabilizadas mais à frente, de for-
ma 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 prag-
mático, com a aprovação de re-
formas e com algum avanço no
processo de consolidação fiscal
como em 2003", preveem os
economistas.

"É provável que Lula tranqui-
lize os investidores sobre a capa-
cidade do Brasil de estabilizar a
dívida no médio e longo prazo."

Eles dizem ainda que, dife-
rentemente 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-presi-
dente estar fazendo acenos aos
partidos de centro-direita e di-
reita nos traz a confiança de que
ele adotará uma postura prag-
mática."

Ainda segundo os economis-
tas do banco suíço, Lula não de-
verá adotar uma postura extre-
mamente pró-mercado, mas
tampouco irá conduzir a agenda
fiscal de forma a levar o país em
direção à insolvência.

"Se Lula vencer com uma am-
pla margem e os agentes econô-
micos não exercerem muita
pressão, com uma taxa de câm-
bio estável, juros futuros com-
portados e baixo risco de crédi-
to, então ele provavelmente irá
governar com uma coalizão se-
melhante à de seu segundo
mandato e haverá menos incen-
tivo para a adoção de uma agen-
da pró-reforma."

Novo
presidente da
Fiesp critica
Bolsonaro

O novo presidente da
Fiesp (Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo),
Josué Gomes, criticou o go-
verno Jair Bolsonaro (PL) e
defendeu que a entidade te-
nha uma posição apartidária
neste ano eleitoral.

A postura contrasta com a
de seu antecessor, Paulo Skaf -
que, entre outras ações, enca-
beçou a campanha "não vou
pagar o pato", que culminou
na adesão da entidade à cam-
panha pelo impeachment da
ex-presidente Dilma Rousseff,
além de ter declarado publica-
mente apoio a Bolsonaro.

Já Josué, em conversa com
jornalistas ontem, afirmou
que o presidente será lem-
brado pelos livros de história
como um governo que pro-
duziu múltiplos ataques às
instituições -às urnas, à vaci-
na, à imprensa.

"Mas, se ele eventualmente
se eleger, torço para que ele fa-
ça diferente", complementou.

Filho do ex-vice-presidente
José Alencar, que esteve ao la-
do do ex-presidente Luiz Iná-
cio 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 po-
lítico, e que teve o cuidado de
se desfiliar do seu partido, o
PMDB, no final do ano passa-
do, antes de assumir o seu
mandato, que se encerra em
dezembro de 2025.
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MERCADO MUNICIPAL

Fiscais investigam golpe 
da mortadela no Mercadão 
MARIANA
ZYLBERKAN/FOLHAPRESS

D
epois do golpe da fru-
ta, comerciantes do
Mercado Municipal

Paulistano, na região central de
São Paulo, são acusados de apli-
car o golpe da mortadela.

Fiscais do Procon foram acio-
nados 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 estabelecimen-
tos não comprovaram a compra
da mortadela da marca anun-
ciada e também não mostraram
nenhuma peça fechada no esto-
que", diz o diretor-geral do Pro-

con, Fernando Capez.
Em operação na quarta-feira

passada, fiscais do Procon au-
tuaram 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 estabe-
lecimento foi multado por man-
ter 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 ade-
quada. 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 ti-
nham comprovante de compra
com CNPJ diferente do informa-
do na nota fiscal, serão encami-
nhados para a secretaria esta-
dual da Fazenda. Ao menos três
barracas apresentaram núme-
ros de CNPJ diferentes.

Procurada, a concessionária
Mercado SPE SP afirmou que irá
apurar as denúncias e punir se fo-
rem constatadas irregularidades.

Na terça-feira passada, a con-
cessionária lacrou três barracas
após denúncias de consumido-
res 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 Bona-
metti, são registradas cerca de
20 denúncias de consumidores
por dia.

O famoso lanche de mortade-
la é vendido no Mercadão e leva
cerca de 12 fatias do embutido,
ou 400 gramas, aproximada-
mente. 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 lanchone-
tes deixam os sanduíches expos-
tos para atrair os clientes, assim
como os pastéis de bacalhau,
outra tradição gastronômica do
Mercadão.

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 prefe-
rência, no jardim do Palácio dos
Bandeirantes.

Na quarta-feira passada, o tu-
cano, que é pré-candidato à Presi-
dência 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 palan-
ques de cada entrevistado, além
de ventiladores e toda a infraes-
trutura para equipes de comuni-
cação operarem a captura de ima-
gens e sons da entrevista.

A ideia, que foi sugerida por
marqueteiros que auxiliam o tu-
cano, não animou boa parte dos

funcionários do Palácio dos Ban-
deirantes, acostumados com a
coletiva em um saguão de grande
porte e com a estrutura pronta.

Em nota enviada à reporta-
gem, o governo de São Paulo
afirma que "a alteração do local
das coletivas de imprensa visa
valorizar os diferentes espaços
disponíveis no Palácio dos Ban-
deirantes".

"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 im-
prensa", diz a nota.

Outro motivo, segundo a nota
do governo, "é que a decisão bus-
ca atender os protocolos de segu-
rança do público visitante, bem
como dos profissionais de im-
prensa que acompanham diaria-
mente os dados sobre a pande-
mia em São Paulo."

Desde o início da pandemia de

Covid-19, em março de 2020, Do-
ria tem realizado coletivas quase
que semanalmente. Esta foi a pri-
meira, porém, ao ar livre e no jar-
dim do palácio, no Morumbi.

Pela manhã, horas antes de
Doria abrir a entrevista nesta
quarta, houve correria para defi-
nir os últimos ajustes do evento. O
primeiro minuto da entrevista te-
ve ao menos um problema técni-

co, a falta de som. Internautas re-
clamaram nas plataformas do Fa-
cebook e do YouTube -onde o go-
verno possui canais oficiais.

A falta de som prejudicou o
momento em que Doria anun-
ciava a principal novidade da
entrevista: a campanha de vaci-
nação contra a Covid-19 nas es-
colas das redes públicas (muni-
cipal e estadual) e particulares
em todo o estado.

A assessoria de imprensa do
governo afirma que não houve
nenhum custo adicional pela ins-
talação da estrutura no jardim.

"Já fizemos várias coletivas em
locais diversos, como algumas
mais recentes no Instituto Butan-
tan, em unidades de saúde e esco-
las. Todos os eventos são realiza-
dos pela empresa licitada e os va-
lores estão dentro deste contrato,
que é público e está no Diário Ofi-
cial", escreveu a Secretaria Espe-
cial de Comunicação.

MACACO DE IMITAÇÃO

Vice de Doria sonda economista
Felipe Salto para substituir Meirelles

SECRETARIA DE FAZENDA

JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

Faltando poucos dias para
Henrique Meirelles (PSD) dei-
xar a Secretaria de Fazenda do
governo João Doria (PSDB) para
se candidatar ao Senado por
Goiás, o vice Rodrigo Garcia
(PSDB) tem falado com poten-
ciais substitutos para a cadeira.

O economista Felipe Salto,

diretor da IFI (Instituição Fiscal
Independente), é um dos nomes
na mesa, segundo quem acom-
panha o assunto.

Meirelles já disse que sai no
fim de fevereiro, mas não tem sido
fácil encontrar alguém para colo-
car na vaga. Tratado com deferên-
cia no governo, o ex-ministro e ex-
presidente do Banco Central foi
escolhido por Doria no início do

mandato como um cartão de visi-
ta nas incursões paulistas em bus-
ca de investimento. Por isso a cor-
rida para manter um nome de pe-
so 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 acei-
tar um mandato tampão. Com o
passe valorizado no mercado, o
economista é tido como um no-
me de porte para assumir uma
gestão desde o princípio. Tam-
bém colocam em dúvida se ele
teria disposição de deixar a dire-
ção do IFI meses antes do fim de
seu mandato, que termina em
novembro.

Policial é preso sob suspeita de
fazer bico em cassino clandestino 
ALFREDO HENRIQUE/FOLHAPRESS

Um policial civil foi preso sus-
peito 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-

posto roubo.
Chegando ao local, foram re-

cepcionados pelo policial civil,
que se identificou como papilos-
copista. Ele teria afirmado "que
estava tudo em ordem" dentro do
imóvel.

Mesmo assim, os PMs entra-
ram no prédio e perceberam mo-
vimentação no piso superior.

Quando subiram para verifi-
car, afirmam terem visto uma
mulher tentando sair do local, pe-
la porta dos fundos, carregando
uma roleta de cassino.

A PM identificou uma sala
na qual havia mais três role-
tas, além de supostos funcio-

nários e clientes.
Havia duas portas fechadas.

Ao abrir a primeira, os policiais
encontraram mais uma roleta e fi-
chas de aposta.

A outra porta, acrescentaram
os PMs em depoimento, estava
trancada e por isso foi arrombada.
Dentro do cômodo estavam o do-
no do imóvel e sua companheira.

Um funcionário entregou
aos policiais R$ 4.000, duas má-
quinas de cartão e quatro rá-
dios de comunicação, que fo-
ram apreendidos.

Todas as pessoas foram enca-
minhadas ao 16º DP (Vila Cle-
mentino).

O policial civil foi indiciado
pelo crime de prevaricação (usar
cargo público para interesses
pessoais).

A Corregedoria da Polícia Civil
também foi acionada para acom-
panhar o caso.

Em abril de 2021, a Polícia Civil
prendeu um empresário aponta-
do como o "rei dos cassinos" clan-
destinos.

Em janeiro deste ano o gover-
nador João Doria (PSDB) sancio-
nou a lei complementar que auto-
riza os policiais civis participarem
da Atividade Delegada, o chama-
do "bico oficial", restrito anterior-
mente aos policiais militares.

ZONA SUL
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Cardeal Tempesta

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 man-
damento 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 re-
zamos no Pai Nosso: “Perdoai as nossas ofen-
sas, 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 trans-
formar a sociedade. Acolhamos os ensinamentos
de Deus e façamos que em nossa vida possa ha-
bitar a misericórdia de Deus. 

Dentro de, aproximadamente, duas semanas,
iniciaremos o tempo da Quaresma, período pro-
pício para colocarmos em prática o mandamen-
to do amor e, através da conversão, penitência,
oração, jejum e esmola nos prepararmos para a
Páscoa. Vivenciemos bem esse período quares-
mal para celebrarmos com alegria a Páscoa e ne-
la renovarmos as nossas promessas batismais. 

A primeira leitura da missa desse domingo é
do primeiro livro de Samuel (1Sm 26, 2.7-9.12-
13.22 -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 ad-
versários. Mas Davi não fere e nem mata o seu
inimigo. Aqui vemos a prova de que não deve-
mos 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 acon-
tecer 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 so-
bre 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 mul-
tidão 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 tam-
bém dar o manto, e se nos obrigar a andar um
quilômetro com ele, caminhemos dois. Esse ca-
minho 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 vivere-
mos de maneira plena esse Reino no céu. 

Recordando a “regra de ouro”, se desejamos
que os outros nos tratem bem, nós devemos tra-
tar da mesma forma, e, se queremos que os ou-
tros nos perdoem, demos perdoar, também. Da
mesma forma, a nossa relação com Deus: se que-
remos que Ele perdoe os nossos pecados, deve-
mos perdoar os nossos semelhantes. 

Se agirmos assim, a nossa recompensa será
grande e mereceremos para sempre a vida eter-
na, seremos filhos de Deus de fato, pois Ele tam-
bém 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 co-
mo Ele não nos condena. Aquilo que damos, re-
cebemos em troca. 

Antes de julgarmos alguém e olhar para os de-
feitos dos outros, examinemos a nós mesmos e
observemos os nossos próprios defeitos. Colo-
quemos o Evangelho em prática no dia a dia e
construamos aqui na terra o reino do amor, e, as-
sim, alcançaremos a vida eterna. Que possamos
construir uma cultura de paz e fazer com que a
nossa sociedade seja mais justa e fraterna. 

As publicações legais de sua empresa com
o melhor preço em um jornal de qualidade

Tel.: 
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Rosa derruba decisão
que desobrigava PM a
se vacinar contra Covid  

BAHIA

A ministra do STF (Supre-
mo Tribunal Federal) Rosa
Weber suspendeu decisão que
permitia um policial militar
não vacinado contra a Covid a
trabalhar e receber sua remu-
neração, na Bahia, contrarian-
do assim a um decreto esta-
dual que determinava a obri-
gatoriedade da vacinação de
todos os servidores públicos
do estado.

Na análise, Rosa Weber ob-
servou que a decisão anterior
do TJ-BA (Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia) que favore-
cia o policial militar "parece
afrontar o entendimento firma-
do pelo STF no julgamento das
Ações Diretas de Inconstitucio-
nalidade (ADIs) 6586 e 6587".

À época ficou decidido que
o Estado poderia impor medi-
das tais como multa, impedi-
mento de frequentar determi-
nados locais, ou mesmo per-

mitir matrícula em escola de
não vacinados, e deu autono-
mia a estados, Distrito Federal
e municípios para realizar
campanhas locais de vacina-
ção 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 conhe-
cidos, "sua eficácia para con-
ter a mortalidade provocada
pelo vírus supera as eventuais
reações adversas e os possíveis
efeitos colaterais decorrentes
do seu uso", ponderou.

TSE

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 Fede-
ral) ontem, prazo final que havia
sido estipulado pelo ministro
Alexandre de Moraes, relator do
caso, Aras pediu o arquivamen-
to da apuração.

Para Aras, o inquérito sobre a
suposta invasão a sistemas e
bancos de dados do TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral) não esta-
va protegido por sigilo e, portan-
to, a sua divulgação não consti-
tuiu conduta criminosa.

Ele afirmou ainda que a PF,
ao liberar uma cópia da apura-
ção a aliado do presidente, não
seguiu normas internas que es-
tabelecem a tramitação reserva-
da de investigações.

Aras também se manifestou
sobre um pedido do senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP)
para que Bolsonaro fosse respon-
sabilizado por não comparecer a
depoimento na polícia. O procu-
rador-geral disse que esse pedido
também deve ser arquivado.

"A conduta do mandatário
configura manifestação de seu
direito constitucional ao silên-
cio e à não auto-incriminação, a

impedir a deflagração de proce-
dimento investigativo em seu
desfavor", disse o chefe da Pro-
curadoria.

Bolsonaro passou a ser inves-
tigado no episódio do vazamen-
to a pedido do TSE, após o man-
datário ter divulgado material
da apuração ainda em curso so-
bre o ataque cibernético.

A respeito do vazamento, o
presidente da corte eleitoral,
ministro Luís Roberto Barroso,
declarou que "informações sen-
síveis, que facilitam a atuação
criminosa (contra a Justiça Elei-
toral), foram divulgadas em rede
mundial".

O compartilhamento de pe-
ças do inquérito fez parte da es-
tratégia do presidente de con-
testar a confiabilidade das urnas
eletrônicas e encampar a tese,
sem provas, de que o resultado
do pleito que o elegeu foi frau-
dado –Suspeita rebatida pelo
TSE por reiteradas vezes.

Os documentos foram usa-
dos em uma transmissão ao vivo
na internet realizada por Bolso-
naro em agosto do ano passado.
Na época, em meio aos traba-
lhos 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 Ribei-
ro enviou a conclusão do inqué-
rito ao STF no início deste mês.
Moraes pediu à PGR (Procura-
doria-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 for-
mal, foi a primeira vez que a PF
imputa crime ao presidente no
âmbito das investigações que tra-
mitam sob a relatoria de Moraes.

"As oitivas das pessoas envol-
vidas indicam entretanto que o
inquérito obtido foi utilizado
com desvio da finalidade anun-
ciada ao presidente do feito,
sendo repassado a outros fun-
cionários públicos (presidente
da república e assessor especial
Mauro Cid) para ser amplamen-
te divulgado como lastro para
ilações lançadas durante a cha-
mada live presidencial", diz o re-
latório.

Na conclusão, a delegada diz
que a publicização do inquérito
se deu com "o nítido desvio de fi-
nalidade e com o propósito de
utilizá-lo como lastro para difu-
são de informações sabidamente
falsas, com repercussões danosas
para a administração pública".

O próprio delegado do caso
divulgado por Bolsonaro disse
em depoimento que a investiga-
ção conduzida por ele não iden-
tificou manipulação dos votos ou
ataque à integridade das urnas.

No relatório final, a delegada
também rebateu a tese levanta-
da pela defesa de Bolsonaro de

que o inquérito não estava em
sigilo e, portanto, não haveria
ocorrido o vazamento.

Ela argumentou que "o in-
quérito policial, ao contrário
do processo judicial, possui co-
mo regra o sigilo,  conforme
doutrina majoritária, posicio-
namento dos tribunais (inclu-
sive súmula 14 do STF) e diante
do artigo 20 do Código de Pro-
cesso Penal".

Além desta apuração sobre o
vazamento de informações, Bol-
sonaro é alvo de outros cinco in-
quéritos, incluindo o da suposta
interferência no comando da
PF, suspeita levantada pelo ex-
ministro da Justiça Sergio Moro,
um dos pré-candidato ao Palá-
cio do Planalto.

A polícia também concluiu
um outro e o isentou de respon-
sabilidade na suspeita de preva-
ricação no caso da compra da
vacina indiana Covaxin, o que
ainda não encerra o caso.

A ministra Rosa Weber, rela-
tora do inquérito no Supremo,
mandou o caso para que a PGR
(Procuradoria-Geral da Repú-
blica) se manifeste sobre a con-
clusão dos investigadores.

A hipótese mais provável é
que a PGR defenda o arquiva-
mento. Outras possibilidades
seriam a realização de novas di-
ligências ou mesmo a apresen-
tação de denúncia ao STF. Para
a corte processar criminalmente
o presidente, no entanto, a Câ-
mara dos Deputados tem que
autorizar.

Promulgada PEC que isenta de
IPTU imóvel alugado por igrejas

O Congresso Nacional promul-
gou ontem uma PEC (Proposta de
Emenda à Constituição) que pre-
vê isenção de IPTU (Imposto Pre-
dial Territorial Urbano) para imó-
veis alugados por templos e igre-
jas. A proposta havia encerrado a
sua tramitação em dezembro,
quando foi aprovada a toque de
caixa pela Câmara dos Deputa-
dos. Na ocasião, parlamentares
afirmaram que se tratava de uma
sinalização para a bancada evan-
gélica, para compensar a decisão
do presidente Arthur Lira (PP-AL)
e pautar urgência de um projeto

que legaliza jogos de azar. Lira ne-
gou 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 be-
nefício 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 im-
posto não seria caracterização da
propriedade do imóvel, "mas a
existência ou não da prática reli-
giosa".  "Como se sabe, os contra-
tos de locação costumam conter
previsão de transferência da res-
ponsabilidade de pagamento do
IPTU do locador para o locatário.
Em razão disso, as entidades reli-
giosas, embora imunes a impos-
tos, acabam suportando o ônus do
referido imposto nos casos em
que não têm a propriedade dos
imóveis, o que, a nosso ver, é con-
trário à intenção do Constituinte",

CONGRESSO

Ministro boca suja
imita estilo Bolsonaro
com palavrões

TARCÍSIO DE FREITAS

JULIO WIZIACK/FOLHAPRESS

O ministro da Infraestrutu-
ra, Tarcísio de Freitas, adotou
o estilo do presidente Jair Bol-
sonaro (PL) e, durante encon-
tro com investidores ontem,
criticou gestões petistas, in-
clusive as de que fez parte,
usou palavrões e disse que
corrupto tem de ir para o in-
ferno.

Tarcísio é cotado para dis-
putar o Governo de São Paulo
a pedido do chefe, que pre-
tende ter um palanque no es-
tado para ajudá-lo em sua
campanha pela reeleição. O
ministro disse que deixa a Es-
planada até abril para se can-
didatar, e, sem citar nomes,

fez ataques ao atual governa-
dor, João Doria (PSDB), e aos
ex-presidentes Lula e Dilma
Rousseff, ambos do PT.

Provocado por participan-
tes em debate da TC -plata-
forma de investidores-, Tarcí-
sio, sem citar nomes, recha-
çou a intenção do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va (PT) de concorrer à Presi-
dência rivalizando com Bol-
sonaro.

"Corrupto tem de ir para o
inferno, para o raio que o par-
ta, para a puta que pariu", dis-
se. "Por isso que eu não quero
ver mais corrupto na Presi-
dência da República.  Me
preocupa a saudade que al-
guns têm dessa época."

CPI manda ao STF
acusações individuais 

COVID-19

Atendendo a pedido da PGR
(Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca), os integrantes da CPI da Co-
vid encaminharam ontem ao
STF (Supremo Tribunal Federal)
uma lista que individualiza as
acusações e os crimes cometidos
por cada um dos agentes que ti-
veram indiciamento recomen-
dado pelo relatório final da co-
missão. Em reunião ontem, re-
presentantes da PGR pediram o
envio dessas informações indivi-
dualizadas para poder dar pros-
seguimento aos processos en-
volvendo as autoridades aponta-
das no relatório da CPI e que te-
nham foro privilegiado.

A cúpula da CPI considerou o
pedido como uma medida me-
ramente protelatória, para mas-
carar eventual omissão do pro-
curador-geral Augusto Aras.

O vice-presidente da comis-
são, Randolfe Rodrigues (Rede-
AP), afirmou na terça-feira que
os parlamentares iriam atender
ao pedido, mas que dariam um
prazo para Aras agir na sequên-
cia. Randolfe disse que o im-
peachment de Aras estava "no
radar". "(Com os discursos) Vo-
cês perceberam que não só está
cogitado (o impeachment de
Aras), mas é uma possibilidade
que está no radar do observató-
rio da pandemia, que é o herdei-
ro da CPI da Pandemia. Isso não
é dito apenas por mim, isso é di-
to pelos demais colegas, os 17
membros do observatório", afir-
mou o senador na ocasião, após
a inauguração de memorial em
homenagem às vítimas da Co-

vid-19. A CPI da Covid atuou en-
tre abril e outubro do ano passa-
do. Seu relatório final foi aprova-
do pelos membros da comissão
em 27 de outubro, recomendan-
do o indiciamento de 78 pessoas
e duas empresas.

Aparecem na lista de reco-
mendação de indiciamento o
presidente Jair Bolsonaro (PL) e
outras 12 pessoas com foro espe-
cial, como parlamentares e mi-
nistros 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 encaminha-
das ao Supremo Tribunal Fede-
ral pelo órgão. Argumenta que
todas foram respondidas.

"Contudo, mesmos nos pro-
cessos em que as informações
foram prestadas, a Procurado-
ria-Geral da República não se
deu por satisfeita, e apresentou
novas objeções", afirma o texto.

Os senadores ainda argu-
mentam que nas demais instân-
cias do Ministério Público, como
nos órgãos da Procuradoria da
República do Distrito Federal, as
providências têm sido adotadas
sem os questionamentos levan-
tados no STF pela PGR.

"Para evitar, porém, novas
delongas em questão tão pre-
mente e de crucial importância
da para a saúde pública e para a
administração da justiça no caso
concreto, relacionamos na seção
seguinte os principais documen-
tos que embasaram os indicia-
mentos feitos pela CPI.

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

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 empre-
sa precisa solicitar o registro
para comercializar o produto.
Foram apresentados 69 pedi-
dos à Anvisa, dos quais 10 fo-
ram reprovados.

O autoteste da CPMH foi
aprovado para o uso com amos-
tra de swab (cotonete) nasal não
profunda. O resultado sai em 15
minutos. Segundo a Anvisa, o
produto poderá ser comerciali-
zado em farmácias e também
pela internet.

De acordo com a agência, o
produto atendeu a critérios técni-
cos definidos e também teve o de-
sempenho avaliado e aprovado

pelo Instituto Nacional de Con-
trole de Qualidade em Saúde,
conforme estabelecido no PNE
(Plano Nacional de Expansão da
Testagem).

"Para conceder o registro, a
Anvisa analisa uma série de re-
quisitos técnicos, entre os quais
estão a usabilidade e o gerencia-
mento de risco, que servem para
adequar o produto para uso por
pessoas leigas dando maior segu-
rança no seu uso", afirmou a An-
visa, em nota. Procurada, a em-
presa não respondeu.

Este tipo de produto permiti-
rá a ampliação da testagem de
indivíduos sintomáticos, assin-
tomáticos e possíveis contatos.
Será possível assim o isolamen-
to 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 clíni-
cas, farmácias e serviços públicos.

Entidades científicas cobra-
vam 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 realiza-
dos em países como Estados Uni-
dos, 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 to-
das as etapas da testagem, desde a
coleta da amostra até a interpreta-
ção do resultado, sem a necessi-
dade de auxílio profissional, se-
guindo atentamente as informa-
ções das instruções de uso que
possuem linguagem simples e fi-
guras ilustrativas do passo a pas-
so", disse a Anvisa.

Conforme estabelecido em no-
ta técnica do Ministério da Saúde,
o autoteste passará a ser uma no-
va ferramenta de triagem do PNE.

Com isso, quem receber resul-
tado positivo deverá procurar
uma unidade de atendimento de
saúde ou teleatendimento para

que um profissional da saúde rea-
lize a confirmação do diagnóstico,
notificação e orientações perti-
nentes de vigilância e assistência
em saúde. Dessa forma, o usuário
do autoteste não é obrigado a in-
formar o resultado ao Ministério
da Saúde.

"O autoteste não define um
diagnóstico, o qual deve ser reali-
zado por profissional de saúde.
Seu caráter é orientativo. Ou seja,
não se trata de um atestado médi-
co", frisou a Anvisa, em nota.

Como o jornal Folha de S.Pau-
lo mostrou, o setor já estava se
preparando para atender o mer-
cado de autoteste.

O presidente-executivo da
CBDL (Câmara Brasileira de
Diagnóstico Laboratorial), Carlos
Gouvêa, estimou que a indústria
instalada no Brasil tem capacida-
de de produzir até 10 milhões de
autotestes de Covid por mês.

Quando da aprovação do au-
toteste, a diretora-relatora da An-
visa, Cristiane Rose Jourdan Go-
mes, afirmou que o autoteste ser-
virá para ampliar a testagem, in-
dependente do estado vacinal.
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afirma o ex-senador na justificati-
va do projeto. "Além de violar a li-
berdade de crença, a criação de
obstáculo para o exercício das reli-
giões, mesmo que por meio da
exigência de impostos, não é inte-
ressante, pois, como se sabe, as
igrejas cumprem papel social ex-
tremamente relevante e indispen-
sável para um país tão desigual co-
mo ainda é o Brasil", completa.

No Senado, a PEC foi aprovada
em 2016 e relatada pelo pai de Li-
ra, o então senador Benedito de
Lira (PP-AL). Em seu parecer, ele
explicou que, conforme entendi-
mento firmado pelo STF (Supre-
mo Tribunal Federal), "não ape-
nas os imóveis de propriedade de
templos efetivamente utilizados
em suas atividades são imunes,
mas também aqueles porventura
alugados a terceiros cuja renda se-
ja revertida em benefício das fina-
lidades do templo".







Governo decreta
calamidade, libera
FGTS e envia Exército 

PETRÓPOLIS

O governo federal reconhe-
ceu ontem o estado de calami-
dade pública de Petrópolis
(RJ), município atingido por
fortes tempestades na última
terça-feira, resultando em
inundações, enxurradas e des-
lizamentos que levaram à mor-
te 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 Co-
mando Conjunto Leste, pas-
sou a atuar no local da tragé-
dia, para ajudar as vítimas.

De acordo com a instituição,
o apoio começou ontem, com
emprego de tropas, viaturas e
equipamentos. Serão disponi-
bilizados, por exemplo, ambu-
lâncias e equipes de primeiros-
socorros, 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-

vimento Regional também re-
passou 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 se-
rão feitas nos próximos dias.

Em nota, o ministério infor-
mou que R$ 1,67 milhão será
utilizado na compra de cestas
básicas, kits de higiene pes-
soal, colchões, materiais de
limpeza, entre outros produ-
tos. Já R$ 665 mil serão desti-
nados à limpeza urbana e à
desobstrução de canais.

O Ministério da Defesa pu-
blicou no Diário Oficial da
União ontem portaria que de-
termina emprego temporário
das Forças Armadas em ações
de apoio à Defesa Civil na re-
gião. Além disso, o texto tam-
bém 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 co-
missão externa para acompa-
nhar "in loco a situação do
município.

GUERRA

IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

E
nquanto a guerra de ver-
sões sobre o que está
acontecendo em torno

da Ucrânia se agrava, a disputa di-
plomática entre Rússia e os Esta-
dos Unidos escalou ontem, de-
pois 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 de-
mandas do russo para estabilizar
a segurança no Leste Europeu. A
carta afirma que a posição signifi-
ca que Moscou "pode tomar me-
didas técnico-militares" para de-
fender seus interesses.

O jargão sugere não uma inva-
são russa da Ucrânia, que o presi-
dente Joe Biden disse pela enési-
ma vez nesta quinta que pode
ocorrer "nos próximos dias", mas
sim ações que serão vistas como
agressivas pela Otan (aliança mi-
litar ocidental).

A tensão foi reforçada pela ex-
pulsão pela Rússia do número 2
da embaixada dos EUA em Mos-
cou, Bart Gorman. Segundo o
Departamento de Estado, "a ação
não foi provocada e nós a consi-
deramos um passo escalatório.
Estamos considerando nossa
resposta".

O Ministério das Relações Ex-
teriores russo apenas disse que
era uma retaliação por ato seme-
lhante contra um diplomata em
Washington, sem nomeá-lo, pre-
ferindo se concentrar no aparente
ataque hacker contra seu site, que
ficou fora do ar.

Para adicionar drama ao rotei-
ro, 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 ali-
nhadas com o Kremlin, ele já vem
sendo comparado a Colin Powell,

seu antecessor que passou vergo-
nha 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 ar-
mas 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 re-
petiu as falas do chefe e de si pró-
prio nas últimas semanas, levan-
do 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 sabe-
mos. Se a Rússia não invadir, fica-
remos aliviados".

São todos sinais contrários ao
espírito da semana até aqui. Putin
seguiu aquecendo suas capacida-
des militares, que segundo o Oci-
dente já somam 150 mil soldados
em diversas posições em torno da
Ucrânia.

Na terça (15), o russo anunciou
uma retirada de parte dessas for-
ças e repetiu o anúncio na quarta
e nesta quinta. Não convenceu a

Otan: o secretário de Defesa dos
EUA, Lloyd Austin, disse que há
preparações claras para um con-
flito, e o chefe da aliança, Jens
Stoltenberg, voltou a falar em au-
mento de tropas russas.

A situação foi agravada pelos
bombardeios da madrugada des-
ta quinta na chamada linha de
controle, a fronteira informal de
430 km que separa as forças sepa-
ratistas russas étnicas do Donbass
(leste ucraniano) do resto do país.

Ambos os lados se acusam pe-
los ataques com morteiros, que
de resto são uma ocorrência co-
mum no frágil cessar-fogo vigente
desde 2015. A guerra civil na re-
gião havia estourado no ano ante-
rior, após a região de maioria rus-
sa da Crimeia ser anexada por Pu-
tin para evitar a absorção da Ucrâ-
nia nas estruturas ocidentais após
a derrubada de um governo ami-
go 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 ris-
cos, claro, existem, especialmente
na região leste da Ucrânia.

Como disse à Folha a analista
Oksana Antonenko, da consulto-
ria britânica Control Risk, Putin
parece mais interessado em man-
ter uma força formidável à dispo-
sição para dizer que tem capaci-
dade de fazer o que o Ocidente te-
me -mas que não o faria por ter
muito a perder.

De todo modo, as atenções se
voltam ao cardápio das tais medi-
das técnico-militares à disposição
de Putin.

Pode haver o deslocamento de
mísseis com ogivas nucleares pa-
ra regiões russas mais próximas
da Europa, como Kaliningrado ou
a Crimeia, embora especialistas
especulem que isso já tenha ocor-
rido. Talvez até a aliada Belarus.
Ou a manutenção ou estabeleci-
mento de novas bases militares.

Mais ousado seria algum tipo
de reforço militar nas aliadas Ve-
nezuela ou Cuba, como a Rússia
não descartou mês passado. Na
quarta-feira passada, o presi-
dente Nicolás Maduro afirmou
que pretende expandir sua coo-
peração militar com Moscou.
"Rússia é apoiada pela Venezue-
la ante as ameaças da Otan e do
mundo ocidental", afirmou, se-
gundo a emissora Venezolana de
Televisión.

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 al-
gumas 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 reduzi-
do para 10 dias sem testes, e
para 7 dias com teste negati-
vo - caso a pessoa não desen-
volva quaisquer sintomas,
esclareceu a OMS. 

Onde os testes para encur-
tar a quarentena não são pos-
síveis, a ausência de sinto-
mas pode ser utilizada como
uma alternativa para a testa-
gem, 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, de-
vem ser priorizados, assim
como as pessoas com maio-
res riscos, seja com comorbi-
dades ou não vacinados. 

Alguns países, como Esta-
dos Unidos, Alemanha e Suí-
ça, encurtaram os períodos
de quarentena para lidar com
uma onda de infecções pelo
coronavírus impulsionada
pela variante Ômicron. 

COVID-19

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 de-
vastou a cidade e deixou ao
menos 117 mortos, foram re-
gistrados 260 mm de chuva
em seis horas.

Estado comanda mutirão
para resgate de animais 
ALANA GANDR/ABRASIL 

Ao menos 50 animais foram
resgatados na cidade de Petró-
polis, após as fortes chuvas
que atingiram o município
desde o último dia 15. A opera-
ção foi conduzida pela Secre-
taria Estadual de Agricultura,
responsável pelas políticas pú-
blicas de proteção e bem-estar
animal, em conjunto com o
Grupo de Resgate de Animais
em Desastres (GRAD).  

Os animais resgatados estão

sendo levados para clínicas ve-
terinárias parceiras e, em se-
guida, para lares temporários,
para serem redirecionados,
posteriormente, para organi-
zações não governamentais
(ONGs) voluntárias que se en-
carregarão 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.

Moradores terão IPVA e
ICMS adiados após tragédia

O governador do Rio de Ja-
neiro, Cláudio Castro (PL),
anunciou uma série de medi-
das para ajudar moradores, co-
merciantes e empresários de
Petrópolis, na região serrana do
Rio. A cidade foi atingida na ter-
ça-feira por um forte temporal,
que provocou alagamentos,
inundações e deslizamentos.

A primeira medida é esten-
der o prazo para pagamento
do ICMS (Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Ser-
viços) e do IPVA. A medida foi
pensada "para que as pessoas
possam ter um respiro".

Além disso, o governador ex-
plicou que encaminhou um
projeto para a Alerj (Assem-
bleia Legislativa do Rio de Ja-
neiro) para abertura de uma li-
nha de crédito de R$ 200 mi-
lhões para apoiar todos os em-
presários de Petrópolis. Segun-
do explicou, o empréstimo terá
juro zero e carência de ate 12
meses para pagamento, em li-
nhas que vão de R$ 5 mil a R$ 50
mil e de R$ 50 mil a R$ 500 mil.

"Começa amanhã o cadas-
tro. Teremos dois pontos, aqui
no CDL e lá no Quitandinha,
para que os empresários pos-
sam fazer seu cadastro. A in-

tenção é que isso possa sair já
na semana que vem. para que
a gente possa, até o fim da pró-
xima 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 "su-
per facilitada, sem aquele
monte de burocracias" e garan-
tiu que mais de 90% das "difi-
culdades" já foram derrubadas.

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

Manhã Tarde Noite
05:42 18:30
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O Departamento de Estado dos Estados Uni-
dos anunciou ontem que a Rússia expulsou o vi-
ce-embaixador americano Bart Gorman de
Moscou. Horas antes, os EUA acusaram a Rús-
sia de enviar mais 7 mil soldados para a frontei-
ra com a Ucrânia nos últimos dias.

"Pedimos à Rússia que acabe com as expul-
sões infundadas de diplomatas americanos",

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 ne-
cessário para facilitar a comunicação entre nos-
sos governos", disse ele.

EUA acusam Rússia de ter expulsado
vice-embaixador americano de Moscou

Crise na Ucrânia se agrava e
Putin ameaça reagir a Biden 

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

Alex Saab, empresário co-
lombiano considerado essencial
para a cúpula do governo da Ve-
nezuela e que se encontra preso
nos EUA, estaria colaborando
com a agência antidrogas ame-
ricana (DEA) desde, pelo me-
nos, 2018, segundo documentos
que tiveram o sigilo retirado pe-
lo juiz Robert Scola, da Flórida.
Saab teria informado sobre pro-
pinas 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 con-
versas com a oposição para ten-
tar uma saída para a crise políti-
ca, econômica e humanitária da
Venezuela, que vinha ocorrendo
no México. O regime considera-
va que o empresário colombia-
no era um representante diplo-
mático da Venezuela sequestra-
do de modo ilegal.

Saab havia se tornado réu
em Miami em 2019 por lava-
gem de dinheiro, e preso em
junho de 2020 durante escala
de avião em Cabo Verde,  na
África. Sua extradição aos Es-
tados Unidos ocorreu em outu-
bro de 2021.

O empresário havia sido de-
signado pelo regime para reali-
zar contratos que viabilizas-
sem as "caixas CLAP", as cestas
básicas entregues com direcio-
namento político pelo gover-
no. Além disso, havia denún-
cias de que era o principal elo
de ligação do regime com os

negócios ilícitos com os quais a
ditadura é acusada de ter liga-
ção, como o narcotráfico, a ex-
ploração ilegal de minérios e
outros delitos.

Segundo a agência de notí-
cias Associated Press, Saab tam-
bém admitiu ter recebido di-
nheiro de modo ilegal para esta-
belecer contratos irregulares do
governo.

Os dados revelados na quar-
ta-feira passada, porém, dizem
que a colaboração deixou de
ocorrer em maio de 2019, quan-
do ele se recusou a entregar-se à
Justiça americana, descumprin-
do um acordo. Depois de ter
deixado de colaborar com os
EUA, Saab foi alvo de sanções
durante a gestão do ex-presi-
dente Donald Trump.

O empresário teria pedido
que a informação sobre sua co-
laboração com a DEA não fosse
revelada, temendo pelo destino
de sua família, que continua na
Venezuela e poderia sofrer re-
presálias.

"Eles estão sob o dedo do go-
verno", disse o advogado de
Saab, Neil Schuster, tentando
evitar a divulgação da notícia. A
defesa vinha tentando liberar
Saab do processo que ele en-
frenta 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 extradi-
ção, e querem que o juiz inex-
plicavelmente o deixe ir?" ,

questionou.
A defesa de Saab divulgou

um comunicado afirmando que
ele "continua sendo um cidadão
leal e um diplomata da Repúbli-
ca Bolivariana da Venezuela e
nunca faria nada para prejudi-
car 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 es-
tavam "mentindo, como fizeram
com a Rússia e com o Iraque", e
que seu marido nunca prejudi-
caria a Venezuela.

Ex-secretário do Tesouro de
Hugo Chávez deixa prisão nos
EUA Nesta quarta-feira o ex-se-
cretário 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 di-
nheiro em 2018.

Sua pena inicial de 10 anos
foi reduzida a 42 meses por ter
colaborado com a Justiça ameri-
cana. Ele estava preso desde fe-
vereiro de 2019.

Andrade, 57, foi guarda-cos-
tas 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 assegu-
rar taxas mais favoráveis a quem
quisesse trocar moeda estran-
geira, segundo os Estados Uni-
dos. O valor teria sido recebido
em dinheiro vivo, jatos, iates,
carros, casas, cavalos de raça e
relógios.

PRESO
ELIANE CARVALHO/GOVERNO DO RJ






		2022-02-18T00:31:45-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


	DateSigned_d7f586e7-e5f6-4a8b-98a9-b8eec89e00da: 18-fev-22 | 5:31 AM BRT
	DateSigned_ff955963-ec79-41ea-828d-cdba19d0a7d2: 18-fev-22 | 5:31 AM BRT
	DateSigned_8ff2329c-eb45-4a9b-a37b-c1e934353a26: 18-fev-22 | 5:31 AM BRT
	DateSigned_bd02e02e-b03a-4ea0-8937-7c6cfc363eec: 18-fev-22 | 5:31 AM BRT
	DateSigned_01e90e99-4f16-4a59-b25d-ea36dfb3a891: 18-fev-22 | 5:31 AM BRT
	DateSigned_f16da0b8-f76a-43fe-8598-6860d563d3d7: 18-fev-22 | 5:31 AM BRT


