
2021

Ataques virtuais a empresas crescem 31%
O ataque hacker vivido pelo grupo Americanas no Brasil,

que há três dias consecutivos deixa fora do ar os sites e apli-
cativos Americanas.com, Submarino e Shoptime, está lon-
ge de ser um caso isolado. Segundo levantamento global da
consultoria Accenture, cada empresa registrou 270 ataques

cibernéticos em 2021, um aumento de 31% frente a 2020.
Desse total, 29 (11%) foram bem-sucedidos, ou seja, afeta-
ram o sistema das companhias. Como ataque, a pesquisa
da Accenture define "acesso não autorizado de dados, apli-
cativos, serviços, redes ou dispositivos" -exatamente o que

ocorreu com a Americanas, que tem inclusive o sistema de
entregas afetado. A pesquisa aponta ainda que mais da me-
tade das empresas (55%) não combatem ataques cibernéti-
cos de forma efetiva, nem conseguem localizar, reverter ou
reduzir o impacto destas violações. PÁGINA 3

O corte de 25% no IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
que o ministro da Economia, Paulo Guedes (foto), disse estar sendo
preparado pelo governo fica muito abaixo do patamar que a indús-
tria vinha pedindo, de reduzir o tributo em 50% ou até zerar. Apesar
de não atender as expectativas, a fala do ministro ontem foi bem re-
cebida por representantes empresariais de diversos setores. Fer-

nando Pimentel, presidente da Abit (associação da indústria têxtil e
de confecção), afirma que a direção é correta e, se acontecer, terá o
apoio do setor. "Será a melhor indicação que algum governo pode-
ria dar, porque, até agora, os governos só fizeram aumentar a carga.
Seria a primeira vez que teríamos não só um não aumento, mas
uma redução.” PÁGINA 2

Fachin manda
recados a
Bolsonaro em
posse no TSE 

DEMOCRACIA EM RISCO

O ministro Edson Fachin foi
empossado, ontem, como presi-
dente do TSE (Tribunal Superior
Eleitoral), com previsão de que
ele fique no cargo até o dia 16 de
agosto. Em um discurso em que
pregou cooperação pacífica e de
tolerância, o ministro pediu a
preservação do "patamar civili-
zatório a que acendemos" para
evitar desgastes institucionais.
Tanto o ministro como o TSE e as
urnas eletrônicas têm sido fre-
quentemente atacados pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL), que
não compareceu à posse. "Aos lí-
deres e às instituições, portanto,
toca repelir a cegueira moral e in-
centivar a elevação do espírito cí-
vico e as condutas de boa-fé que
abrem portas ao necessário com-
portamento respeitoso e dialógi-
co", afirmou Fachin. Ele afirma
que fortificar as eleições é um dos
seus desafios, e que pretende
"assegurar que as diferenças po-
líticas sejam solvidas em paz pela
escolha popular". "A democracia
é, e sempre foi, inegociável",
acrescentou. Uma das priorida-
des de sua gestão, disse o minis-
tro, será "o combate à perniciosa
desconstrução do legado da Jus-
tiça Eleitoral". "Seremos impla-
cáveis na defesa da história da
Justiça Eleitoral. Calar é consen-
tir", afirmou. O período de Fa-
chin na presidência vai até o fim
do prazo de pedidos de registro
das candidaturas para as elei-
ções, quando está previsto que
ele seja sucedido pelo ministro
Alexandre de Moraes. Ontem
Moraes foi empossado como vi
ce-presidente doTSE. Ele já tem
sido consultado por Fachin para
a tomada de algumas decisões. 

IMPOSTO

Indústria queria corte de 50%
no IPI, mas ganha apenas 25%

WILSON DIAS/ABRASIL

Para senador,
censura do
Inep ao Enem
é mordaça

CENSO ESCOLAR

PÁGINA 5

ELEIÇÕES 2022 Randolfe abre mão de
candidatura para integrar
campanha de Lula

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) (foto) anunciou ontem que
não vai disputar as eleições para governador do estado do Amapá. Ele diz
ter aceito o convite do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para
integrar a coordenação de sua campanha à presidência da República.
Randolfe não foi assertivo se será o coordenador-geral da campanha do
petista ou se apenas integrará o núcleo que vai dirigir as ações eleitorais.
"Há um mês recebi o convite do presidente Lula para auxiliá-lo na coor-
denação de sua campanha e acompanhá-lo na mais importante tarefa de
nosso tempo resgatar o nosso país do horror em que vive, reconstruir não
somente a nossa nação destruída pelo ódio, mas sobretudo recuperar as
relações de uma sociedade desesperançada", afirmou Randolfe. PÁGINA 5
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Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(2/2) 10,75%
Poupança 3
(23/2) 0,50%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 1,82% (jan.)
IPCA 0,54% (jan.)
CDI
0,63 até o dia 22/fev
OURO
BM&F/grama R$ 305,00
EURO Comercial 
Compra: 5,7257 Venda: 5,7263

EURO turismo 
Compra: 5,7711 Venda: 5,9511
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,0605 Venda: 5,0611
DÓLAR comercial
Compra: 5,0505 Venda: 5,0511
DÓLAR turismo
Compra: 5,0550 Venda: 5,2350

GRUPO SOMA ON NM 13.20 +7.32 +0.90

COGNA ON ON NM 2.43 +7.05 +0.16

MINERVA ON NM 10.17 +6.16 +0.59

LOCALIZA ON NM 61.58 +6.08 +3.53

LOCAMERICA ON NM 27.28 +6.07 +1.56

BANCO INTER UNT N2 23.85 −9.62 −2.54

AMERICANAS ON NM 29.79 −5.40 −1.70

EMBRAER ON NM 17.50 −4.63 −0.85

COSAN ON NM 20.52 −3.12 −0.66

3R PETROLEUMON NM 36.10 −2.54 −0.94

PETROBRAS PN N2 33.74 −0.32 −0.11

VALE ON NM 87.39 +1.73 +1.49

BRASIL ON NM 35.61 +0.94 +0.33

BRADESCO PN N1 20.98 −0.38 −0.08

LOCALIZA ON NM 61.58 +6.08 +3.53

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 33.596,61 -1,42

NASDAQ Composite 13.381,516 -1,23

Euro STOXX 50 3.978,83 -0,09

CAC 40 6.787,6 -0,01

FTSE 100 7.494,21 +0,13

DAX 30 14.693 -0,26

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 1,04% / 112.891,80 / 1.166,50 / Volume: 29.706.958.207 / Quantidade: 3.780.123
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Dólar cai para R$ 5,05
e fecha no menor valor
em quase oito meses
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

O agravamento das tensões
entre Rússia e Ucrânia não de-
sanimou os investidores on-
tem. O dólar caiu pela terceira
vez seguida e atingiu a menor
cotação em quase oito meses.
A Bolsa de Valores de São Pau-
lo (Bovespa) subiu e recupe-
rou-se parcialmente da queda
dos últimos dias, num dia de
ajustes no mercado.  

O dólar comercial fechou
ontem vendido a R$ 5,052,
com recuo de R$ 0,055 (-
1,07%). A moeda operou em
queda durante toda a sessão,
fechando próxima dos níveis
mínimos observados no dia.

A cotação está no menor
valor desde 2 de julho do ano
passado, quando tinha sido

vendida a R$ 5,053. A divisa
acumula queda de 4,78% em
fevereiro e de 9,39% em 2022.

No mercado de ações, o dia
foi marcado pela recuperação.
Após três quedas consecuti-
vas, o Índice Bovespa (Iboves-
pa) subiu 1,04% e fechou aos
112.892 pontos. O indicador
acumula alta de 0,67% no mês
e de 7,7% no ano.

No Brasil, outro fator con-
tribuiu para a queda do dólar e
a alta da bolsa. Os juros altos
estão estimulando a entrada
de capitais financeiros no país,
atraídos pela alta remunera-
ção na comparação com os ju-
ros nas economias avançadas.
A taxa Selic (juros básicos da
economia) atualmente está
em 10,75% ao ano, no maior
nível desde julho de 2017. 
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IPI

Indústria queria corte de 50%
mas ‘lambe os beiços’com 25% 
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

O
corte de 25% no IPI
(Imposto sobre Pro-
dutos Industrializa-

dos) que o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, disse estar
sendo preparado pelo governo
fica muito abaixo do patamar
que a indústria vinha pedindo,
de reduzir o tributo em 50% ou
até zerar.

Apesar de não atender as ex-
pectativas, a fala do ministro on-
tem foi bem recebida por repre-
sentantes empresariais de diver-
sos setores.

Fernando Pimentel, presiden-
te da Abit (associação da indús-
tria têxtil e de confecção), afirma
que a direção é correta e, se
acontecer, terá o apoio do setor.

"Será a melhor indicação que
algum governo poderia dar, por-
que, até agora, os governos só fi-
zeram aumentar a carga. Seria a
primeira vez que teríamos não
só um não aumento, mas uma
redução. É obvio que queríamos
que zerasse, que não existisse o
imposto de produtos industria-

lizados, porque só existe contra
a indústria, mas é um primeiro
passo. Se vier 50%, melhor. Se
vier 25%, será aquém do que
gostaríamos, mas será um passo
relevante, que não foi dado nos
últimos anos, salvo temporaria-
mente e para alguns setores em
momento de crise. Será muito
bem-vindo o corte, principal-
mente pelo indicador e, claro,
pela redução de custos e bara-
teamento dos produtos para o
consumidor final", afirma Pi-
mentel.

O ex-ministro da Fazenda do
PT, Guido Mantega, também
cortou o IPI de setores como au-
tomotivo e linha branca. O IPI
pode ter suas alíquotas altera-
das por decreto presidencial,
sem aval do Congresso.

Para José Ricardo Roriz, pre-
sidente da Abiplast (indústria
dos plásticos), vai começar com
25%, mas, a depender da arreca-
dação, poderia chegar a 100%.
"O ideal é que o aumento de ar-
recadação não seja usado para
aumento de custeio e salário
mas, sim, para reduzir tributos.

Só a indústria tem imposto nos
moldes do IPI, nenhum outro
setor tem", afirma Roriz.

Synesio Batista, presidente
da Abrinq, associação da indús-
tria de brinquedos, diz que ain-
da há esperança de expansão no
corte. Ele afirma que o governo
já pode oferecer os 25% inde-
pendentemente dos rumos que
o Congresso tomar nas discus-
sões para tentar reduzir o preço
dos combustíveis, uma priorida-
de de Bolsonaro e da base aliada
em ano de eleição. Mas os 50%
podem vir se não for aprovada a
chamada PEC Kamikaze, que te-
ria um impacto superior a R$
100 bilhões, segundo os cálculos
da equipe de Guedes.

"Além disso, a gente quer um
alongamento de prazo de reco-
lhimento dos tributos federais,
coisa que pode ser feita na cane-
ta", afirma o presidente da
Abrinq.

Marco Polo de Mello Lopes,
presidente do Instituto Aço Bra-
sil e porta-voz da chamada Coa-
lizão Indústria, que reúne os re-
presentantes de mais de dez se-

tores, também diz que esperava
uma redução maior neste pri-
meiro momento, mas recebeu a
declaração de Guedes como um
primeiro passo.

"Nossa expectativa era a de
que o corte pudesse ter sido
maior, mas entendemos quais
são as limitações que o governo
enfrenta e entendemos que é o
início do processo que tem co-
mo objetivo a extinção do IPI",
diz Lopes.

Segundo ele, o tema vai per-
manecer na pauta das reuniões
periódicas da Coalização com
Guedes.

João Carlos Basilio, presiden-
te da Abihpec (associação da in-
dústria de produtos de higiene
pessoal e cosméticos), espera
que Guedes publique a mudan-
ça o mais rápido possível.

"O IPI não deveria nem exis-
tir. Eliminar 25% não é o que nós
precisamos, mas é um processo.
Se esse processo mostrar uma
certa estabilidade na economia
e talvez até uma possibilidade
de crescimento é muito positi-
vo", diz.

MERCADOS

Comissão aprova projeto para 
regular operações com criptomoeda
NATHALIA GARCIA E RENATO
MACHADO/FOLHAPRESS

A CAE (Comissão de Assuntos
Econômicos) do Senado aprovou
por unanimidade ontem uma
proposta que regulamenta as
operações financeiras com crip-
tomoedas no Brasil e inclui as
fraudes com essas moedas digi-
tais no âmbito do código penal,
com pena de quatro a oito anos
de prisão, além de multa.

A proposta foi aprovada por
14 votos a favor e nenhum con-
trário, em caráter terminativo.
Portanto, segue direto para a tra-
mitação na Câmara dos Deputa-
dos -a não ser que seja apresen-
tado requerimento com a assina-
tura de nove senadores, pedindo
a votação em plenário.

O relator da matéria, senador
Irajá (PSD-TO), construiu um
projeto único substitutivo a par-
tir de outras três matérias sobre o
tema em tramitação na comis-
são. O texto vem sendo chamado
como 'marco regulatório das
criptomoedas', embora ainda
necessite de ato do Poder Execu-
tivo para estabelecer algumas
das principais diretrizes.

No âmbito das fraudes, o texto
avança em duas frentes. Em uma
delas, estabelece que os opera-
dores de ativos virtuais também
estarão incluídos na legislação
de crimes contra o sistema finan-
ceiro. Estarão sujeitos a penas os
autores que fraudarem fiscaliza-
ção ou apresentarem documen-
tos falsos, com pena de prisão de
um a cinco anos, além de multa.

Também altera o código penal
brasileiro para incluir o crime de
fraudes com criptomoedas, que
terão pena de prisão de quatro a
oito anos de prisão. Serão, nesse
caso, responsabilizados quem
"organizar, gerir, ofertar carteiras
ou intermediar operações envol-
vendo ativos virtuais, com o fim
de obter vantagem ilícita, em pre-
juízo alheio, induzindo ou man-
tendo alguém em erro, mediante
artifício, ardil, ou qualquer outro
meio fraudulento".

As alterações visam criminali-
zar golpes envolvendo os crip-
toativos, principalmente quando
figuram crime de pirâmide fi-
nanceira.

Os números desse mercado
no Brasil despertam a atenção
das autoridades. Segundo infor-

mações da Receita Federal re-
passadas ao Banco Central, o se-
tor movimenta cerca de R$ 130
bilhões no país ao ano e carece
de uma regulação jurídica que dê
segurança aos envolvidos.

Em 2020 e 2021, investidores
brasileiros foram lesados em
mais de R$ 6,5 bilhões, de acordo
com as Polícias Federal e Civil de
São Paulo.

Reportagem do jornal Folha
de S.Paulo mostrou que o BC
apressa a elaboração de diretri-
zes para impor fiscalização às
transações financeiras com crip-
tomoedas no Brasil para frear o
aumento de golpes e fraudes bi-
lionárias.

Diante desse cenário, Irajá de-
terminou que o Poder Executivo
estabeleça normas alinhadas aos
padrões internacionais para pre-
venir a lavagem de dinheiro e a
ocultação de bens, bem como
combater a atuação de organiza-
ções criminosas.

O texto aprovado também diz
que cabe ao Banco Central con-
ceder autorização para as insti-
tuições que "poderão prestar ex-
clusivamente o serviço de ativos
virtuais, ou cumulá-lo com ou-

tras atividades, na forma da regu-
lamentação a ser editada por ór-
gão ou entidade da Administra-
ção Pública Federal indicada em
ato do Poder Executivo Federal".

Irajá manteve a ideia de insti-
tuição de um Cadastro Nacional
de Pessoas Expostas Politica-
mente (CNPEP), sugerida nas
outras matérias sobre o tema. O
texto acrescenta que as entida-
des deverão encaminhar ao ges-
tor CNPEP informações atualiza-
das sobre seus integrantes ou ex-
integrantes classificados como
pessoas expostas politicamente
(PEP) na legislação e regulação
vigentes.

O projeto de lei aprovado pe-
los membros da comissão inclui
mecanismos na legislação sobre
lavagem de dinheiro ou oculta-
ção de bens, para dar mais trans-
parência às operações com crip-
tomoedas. Prevê, por exemplo,
que as instituições que operam
essas moedas digitais estarão su-
jeitas às regras para evitar frau-
des, como a identificação de seus
clientes e a manutenção de regis-
tros de todas as transações que
ultrapassarem limite fixado pela
autoridade competente.

SENADO

Tesouro Direto registra R$ 3,5 bilhões em vendas 
JANEIRO

As vendas de títulos do Tesou-
ro Direto registradas em janeiro
foram maiores do que os resgates
em mais de R$ 1 bilhão. De acor-
do com dados divulgados ontem
pelo Tesouro Nacional, as vendas
registradas foram de R$ 3,5 bi-
lhões, enquanto os resgates fica-
ram em R$ 2,47 bilhões.  

No mês, foram contabilizadas
552.466 operações de investimen-
to em títulos. Do total resgatado,
R$ 1,556 bilhão é referente a re-
compras, enquanto R$ 920,7 mi-
lhões são relativos a vencimentos.
Ao todo, 1.827.392 pessoas estão

com saldo em aplicações no Te-
souro Direto. O número repre-
senta um aumento de 13,2 mil na
comparação com o mês anterior.

Os títulos mais procurados pe-
los investidores foram os indexa-
dos à taxa básica de juros (Selic),
com um total de 50,5% das parti-
cipações nas vendas. Já os títulos
vinculados à inflação, medida pe-
lo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), co-
mo o Tesouro IPCA+ e Tesouro
IPCA+ com Juros Semestrais, re-
gistraram uma participação de
35,7% do total. Os prefixados tota-

lizaram 13,8% das participações.
Nas recompras (resgates ante-

cipados), predominaram os títu-
los indexados à taxa Selic, que so-
maram R$ 856,45 milhões
(55,03%). Os títulos remunerados
por índices de preços totalizaram
R$ 427,27 milhões (27,45%), os
prefixados, R$ 272,69 milhões
(17,52%).

Segundo os dados divulgados
pelo Tesouro, no que se refere ao
prazo de emissão, 12,9% das ven-
das no Tesouro Direto no mês
corresponderam a títulos com
vencimentos acima de 10 anos. As

vendas de títulos com prazo entre
5 e 10 anos representaram 27,2%.
Já as com prazo entre 1 e 5 anos
representam 59,8% do total.

ESTOQUE
O estoque total do Tesouro Di-

reto ficou em R$ 80,91 bilhões, va-
lor que representa aumento de
2,2% na comparação com dezem-
bro de 2021, quando foram regis-
trados R$ 79,19 bilhões. Na com-
paração com janeiro do ano pas-
sado, quando o estoque total esta-
va em R$ 62,51 bilhões, o resulta-
do mostra um aumento de 29,4%.

Guedes: governo pode
liberar recursos do FGTS

DINHEIRO NA MÃO

FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

O ministro Paulo Guedes
(Economia) afirmou ontem que
o governo pode flexibilizar até o
fim do ano o uso de recursos do
FGTS (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço). Ele disse
que há pessoas passando difi-
culdades enquanto têm dinhei-
ro disponível no fundo.

"Há várias iniciativas que po-
demos ter até o fim do ano que
devem ajudar a economia a
crescer. Podemos mobilizar re-
cursos do FGTS também, por-
que são fundos privados", afir-
mou em evento do banco BTG
Pactual.

"São pessoas que têm recur-
sos lá e que estão passando por
dificuldades. Às vezes o cara es-
tá devendo dinheiro no banco e
está credor no FGTS. Por que
não pode sacar essa conta e li-
quidar a dívida dele do outro la-
do?", questionou.

Às vésperas do calendário
eleitoral, o governo tem procu-
rado usar cofres públicos ou
destravar outros recursos que
têm apelo popular. No mesmo
evento, Guedes disse que o go-
verno prepara um corte de 25%
no IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados) –o que pode
reduzir custos de eletrodomésti-
cos e automóveis, por exemplo.

O FGTS, espécie de poupan-
ça do trabalhador, só pode ser
sacado em algumas situações -

como demissão sem justa causa,
casos de doença grave e compra
de imóvel.

O governo já tinha flexibiliza-
do o uso dos recursos em julho
de 2019, quando instituiu o cha-
mado saque-aniversário. A me-
dida passou a permitir que o tra-
balhador retire anualmente, no
mês de aniversário, uma parte
do saldo acumulado.

Quem aderir ao saque-ani-
versário, no entanto, perde o
direito a retirar os recursos em
caso de demissão sem justa
causa (a multa de 40% conti-
nua valendo).

Também passou a ser possí-
vel usar o FGTS como garantia
em certas operações de crédito.
Na avaliação do governo, a me-
dida proporcionou empréstimo
mais barato e acessível e pode
trazer também impactos estru-
turais ao mercado de trabalho,
com aumento na produtividade
e potencial de reduzir a rotativi-
dade dos trabalhadores.

Análise feita pelo Ministério
da Economia há seis meses
concluiu que, no ano de 2019,
houve 1,1 milhão de adesões
ao saque-aniversário do FGTS.
No ano de 2020 (até agosto),
foram mais 6,5 milhões de tra-
balhadores.

Houve 7,1 milhões de opera-
ções de saque em 2020 e foram
movimentados R$ 8,4 bilhões, o
que equivale a um saque médio
de R$ 1.178 por trabalhador.

Nota
ANP PUBLICA PRÉ-EDITAL PARA LICITAÇÃO 
DE 11 BLOCOS NA ÁREA DO PRÉ-SAL

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) publicou ontem o pré-edital e as minutas de contrato com as
regras da licitação de 11 blocos localizados na área do pré-sal, na
Oferta Permanente de Partilha de Produção (OPP). Os editais podem
ser acessados nesta página da internet. Também foi marcada
audiência pública para o dia 25 de março e aberta consulta pública
sobre os documentos que deverão ser apresentados pelas empresas
interessadas. Os procedimentos para participação na consulta e na
audiência públicas estão disponíveis no site das rodadas de
licitações e na página de consultas e audiências da ANP. Dos 11
blocos em oferta, seis estavam previstos para a 7ª e a 8ª rodadas
de partilha de produção, na Bacia de Santos: Ágata, Água Marinha,
Esmeralda, Jade, Turmalina e Tupinambá. Os cinco restantes não
foram arrematados em rodadas de licitação de partilha da produção
realizadas pela ANP: Itaimbezinho (4ª rodada de partilha, Bacia de
Campos), Norte de Brava (6ª rodada de partilha, Bacia de Campos),
Bumerangue, Cruzeiro do Sul e Sudoeste de Sagitário (6ª rodada de
partilha, Bacia de Santos).
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Ataques virtuais a empresas cresceram 31%
DANIELE
MADUREIRA/FOLHAPRESS

O
ataque hacker vivido
pelo grupo America-
nas no Brasil, que há

três dias consecutivos deixa fora
do ar os sites e aplicativos Ame-
ricanas.com, Submarino e
Shoptime, está longe de ser um
caso isolado.

Segundo levantamento glo-
bal da consultoria Accenture,
cada empresa registrou 270 ata-
ques cibernéticos em 2021, um
aumento de 31% frente a 2020.

Desse total, 29 (11%) foram
bem-sucedidos, ou seja, afeta-
ram o sistema das companhias.
Como ataque, a pesquisa da Ac-
centure define "acesso não au-
torizado de dados, aplicativos,
serviços, redes ou dispositivos" -
exatamente o que ocorreu com a
Americanas, que tem inclusive o
sistema de entregas afetado.

A pesquisa aponta ainda que
mais da metade das empresas
(55%) não combatem ataques

cibernéticos de forma efetiva,
nem conseguem localizar, re-
verter ou reduzir o impacto des-
tas violações.

O levantamento ouviu 4.744
executivos de empresas com
vendas anuais de US$ 1 bilhão
(R$ 5,06 bilhões) ou mais, que
atuam em 23 setores diferentes,
em 18 países, incluindo o Brasil.

Os executivos se mostram
preocupados com o avanço do
cibercrime. Para 81%, estar à
frente dos invasores é "uma ba-
talha constante e o custo é insus-
tentável". Na pesquisa de 2020,
esse contingente era de 69%.

A pesquisa chama a atenção
para o fato de que, apesar da
maioria dos entrevistados acre-
ditar que aplicativos e opera-
ções em nuvem são mais segu-
ros do que aqueles que ofere-
cem hospedagem local, quase
um terço (32%) diz que o arma-
zenamento em nuvem não este-
ve relacionado à segurança dos
dados desde o início das opera-
ções -ainda que parte das em-

Nubank registra lucro
anual pela primeira
vez, de R$ 33,4 milhões

BALANÇO

LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

O Nubank registrou lucro lí-
quido ajustado de US$ 6,6 mi-
lhões (R$ 33,4 milhões) em
2021, o primeiro lucro anual de
sua história, revertendo o pre-
juízo de US$ 26,8 milhões (R$
135,6 milhões) em 2020, segun-
do balanço divulgado ontem.

É o primeiro resultado fi-
nanceiro reportado pela fin-
tech após a abertura de capital
(IPO, na sigla em inglês) na
Bolsa de Valores do Brasil e dos
Estados Unidos (Nyse), em de-
zembro de 2021.

Considerando somente o
quarto trimestre, o banco digital
teve um lucro líquido ajustado
de US$ 3,2 milhões (R$ 16,2 mi-
lhões), ante o lucro de US$ 15,8
milhões (R$ 80 milhões) em
igual período do ano anterior.

A base de clientes do Nubank
encerrou o ano passado em 53,9
milhões de clientes, incluindo
consumidores e PMEs (peque-
nas e médias empresas) um
crescimento de 61,9% ante de-
zembro de 2020.

Do total de clientes, 52,4 mi-
lhões estão no Brasil, 1,4 mi-
lhão no México e 114 mil na
Colômbia.

A base de clientes formada
por PMEs (pequenas e médias
empresas) quase triplicou ao
longo de 2021, aumentando de
500 mil em 31 de dezembro de
2020 para 1,4 milhão em 31 de
dezembro de 2021.

A receita total da fintech che-
gou a US$ 635,9 milhões (R$ 3,2
bilhões) no quarto trimestre, o
que representa um aumento de
214% em bases anuais. Em 2021,
a receita foi de US$ 1,7 bilhão
(R$ 8,6 bilhões), alta de 130,4%.

A Receita Média Mensal por
Cliente Ativo (ARPAC na sigla
em inglês) foi de US$ 5,6 (R$
28,33), um crescimento de
71,8% comparado com o mes-
mo período do ano anterior.

A taxa de inadimplência aci-
ma de 90 dias foi de 3,5%, ante
3,6% em dezembro de 2020 e

3,4% em setembro de 2021.
"O Nu teve um forte começo

como companhia de capital
aberto, como ficou claro no nos-
so desempenho no quarto tri-
mestre. A listagem das ações do
Nu nas bolsas e o nosso progra-
ma NuSócios também abriram a
porta para a inclusão de milhões
de brasileiros no mercado de ca-
pitais", afirmou David Vélez,
acionista fundador e presidente
do Nubank, no relatório de re-
sultados.

Os depósitos totalizaram US$
9,7 bilhões (R$ 49,1 bilhões) no
fim de 2021, um aumento de
73,2% comparado com 2020. A
expansão dos depósitos foi ala-
vancada principalmente pelo
crescimento da base de clientes
da companhia.

Já as despesas operacionais
totalizaram US$ 315,4 milhões
(R$ 1,6 bilhão) no quarto trimes-
tre, crescimento de 208,9% na
comparação anual.

"O principal fator para esse
aumento absoluto das despesas
operacionais foi a conta de des-
pesas gerais e administrativas,
que registrou crescimento de
174,8% em bases anuais, refle-
tindo principalmente o aumen-
to da remuneração baseada em
ações devido ao efeito dos im-
posto decorrentes da valoriza-
ção das ações em 2021 como re-
sultado do IPO e a expansão do
número de colaboradores du-
rante o período."

As despesas de suporte ao
cliente e operações tiveram al-
ta de 130,9% "para fazer frente
ao aumento significativo do
número de clientes e investir
na melhoria da experiência dos
usuários."

Em 2021, as despesas opera-
cionais atingiram US$ 903,1 mi-
lhões (R$ 4,57 bilhões), cresci-
mento de 115,6%.

"Além dos fatores menciona-
dos acima, as despesas de mar-
keting extraordinárias associa-
das com o IPO do Nu contribuí-
ram para o aumento dessas des-
pesas."
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presas esteja tentando recupe-
rar o atraso neste quesito.

Mas mesmo com a crescente
sofisticação dos ataques, ações
simples de defesa cibernética
poderiam evitar 80% das ocor-
rências -se as empresas não esti-
vessem tão focadas apenas em
aumentar resultados, avalia a
Accenture.

O levantamento destaca que
investir mais não significa ne-
cessariamente garantir maior
segurança: é importante definir
como se gasta e ter em mente
que todas as empresas sofrerão
tentativa de ataque cibernético,
só não sabem quando.

"Há empresas que demoram
280 dias para passar por este ci-
clo e outras que o percorrem em
poucas horas. Isso é resiliência
cibernética", diz o documento.

A Accenture classificou as
companhias em quatro níveis
de resiliência cibernética:

os "campeões cibernéticos"
(5% da amostra), que adotam as
melhores práticas no combate
aos ataques hackers, sem com-
prometer o crescimento dos ne-
gócios da companhia; os "blo-
queadores de negócio" (15%),
que colocam a segurança ciber-
nética à frente das estratégias,
muitas vezes limitando oportu-

nidades de crescimento; os "to-
madores de riscos cibernéticos"
(25%), que priorizam o rápido
crescimento dos negócios, ainda
que isso envolva riscos crescen-
tes; e o maior grupo, os "vulnerá-
veis" (55%), em que a segurança
não está alinhada aos negócios e
a estratégia de cibersegurança se
resume ao mínimo necessário
para a operação. Dentro dessa
classificação, a pesquisa identifi-
cou que o percentual de ataques
que resultou em uma violação
dos dados no último ano atingiu
17% dos "campeões cibernéti-
cos"; 25% dos "bloqueadores de
negócio"; 53% dos "tomadores

de riscos cibernético"; e 43% dos
"vulneráveis".

O levantamento apontou ain-
da que 8% dos "campeões ciber-
néticos" estão no Brasil. O time
das empresas mais bem-sucedi-
das em cibersegurança e expan-
são dos negócios é capitaneado
por Japão (19%) e Estados Uni-
dos (19%), seguidos por Alema-
nha (12%), Reino Unido (12%) e
Noruega (8%).

Em nível global, essas empre-
sas estão principalmente nos ra-
mos de seguros (13%), teleco-
municações (12%), tecnologia
(10%), varejo (8%), óleo e gás
(8%) e mídia (7%).

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

Tels.: (21) 3556-3030 / 96865-1628
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CASO HENRY

Defesa de Jairinho pede afastamento de juíza
A

defesa do ex-vereador
Jairo Souza Santos Jú-
nior, o Dr. Jairinho, pe-

diu a suspeição da juíza Elizabeth
Machado Louro do processo que
apura a morte do menino Henry
Borel, morto na madrugada do
dia 8 de março do ano passado.

No pedido de suspeição, os
advogados de Jairinho argumen-
tam que a juíza deve ser afastada
do julgamento por supostamente
não ter isenção e imparcialidade
para conduzi-lo. Em nota, o Tri-
bunal de Justiça do Rio de Janeiro
disse que não comentará o pedi-
do por se tratar de matéria a ser
apreciada em juízo.

Para sustentar a tese da impar-
cialidade, a defesa anexou ima-

gens em que a juíza aparece ao
lado de Sonia de Fátima Moura,
mãe da modelo Eliza Samúdio,
morta em 2010. O goleiro Bruno
Fernandes foi condenado a 22
anos e 3 meses de prisão pela
morte dela.

Na arguição, os advogados di-
zem que Fátima seria "uma
apoiadora declarada da família
do assistente de acusação", moti-
vo pelo qual a juíza não teria o
distanciamento necessário para
conduzir o julgamento.

Além desses registros, eles
anexaram um pedido feito à juíza
para que o depoimento de Jairi-
nho, marcado para o dia 9 de fe-
vereiro, fosse adiado.

A justificativa era a de que

laudos periciais estariam in-
completos e não teriam sido in-
cluídos nos autos. Na resposta, a
juíza nega o pedido e escreve
que "a materialidade está, sim,
comprovada nos autos, através
do laudo."

"(...) antes mesmo de encerrar
o feito, Vossa Excelência já está
plenamente convicta da materia-
lidade do caso", escreve a defesa
de Jairinho no pedido de suspei-
ção. "Esta defesa técnica, data vê-
nia, entende que presença de
Vossa Excelência nesses atos é in-
compatível com a imparcialidade
e a independência que se espe-
ram de quem deverá julgar esta
causa criminal."

No dia 9, Jairinho foi ao Tribu-

nal de Justiça do Rio de Janeiro
depor pela primeira vez sobre a
morte da criança. No entanto, a
oitiva durou apenas dez minutos.
O ex-vereador preferiu ficar em
silêncio, argumentando que não
teve acesso a documentos para
conseguir prestar o depoimento.
Ele disse que não viu, por exem-
plo, as imagens do IML (Instituto
Médico-Legal) e das câmeras de
segurança do hospital para o qual
Henry foi levado.

Em entrevista coletiva na ma-
nhã de ontem, Coronel Jairo, pai
do ex-vereador, afirmou que não
há provas que mostrem o envol-
vimento de seu filho na morte da
criança. O deputado estadual dis-
se ainda que o corpo do menino

não apresentava lesões, contra-
riando o que mostrou o laudo da
reprodução da morte do menino.

O documento afirmou que
Henry sofreu 23 lesões no total,
produzidas mediante ação vio-
lenta entre as 23h30 e as 3h30 da-
quela noite. Entre elas estão esco-
riações e hematomas em várias
partes do corpo, infiltrações he-
morrágicas em três regiões da ca-
beça, laceração no fígado e con-
tusões no rim e no pulmão.

"Não havia equimose, hema-
toma ou lesões no corpo do me-
nino. Isso é mentira", afirmou ele.

Durante a entrevista, os advo-
gados questionaram os motivos
pelos quais os peritos contrata-
dos por Jairinho não foram ouvi-

dos nas audiências. Eles disseram
ainda que não tiveram acesso a
laudos técnicos sobre a morte do
menino.

"Até hoje não temos resulta-
dos do exame toxicológico. As
repostas são contraditórias en-
tre si. Existem protocolos inter-
nacionais para a investigação
desses casos. Esses protocolos
não foram atendidos. Os regis-
tros foram feitos ao arrepio da
boa técnica e da boa ciência",
disse Flávia Fróes, advogada do
ex-vereador.

Jairinho e sua ex-companhei-
ra, Monique Medeiros, estão pre-
sos desde abril do ano passado
acusados de homicídio tripla-
mente qualificado.

Número de mortos em
Petrópolis sobe a 195

TRAGÉDIA

JÚLIA BARBON/FOLHAPRESS

À medida que corpos vão
sendo identificados em Petró-
polis, no Rio de Janeiro, a lista de
desaparecidos vai diminuindo.
Eram 195 mortos e 85 pessoas
sumidas durante a chuva repor-
tadas à Polícia Civil até esta ter-
ça-feira, quando a tragédia
completa uma semana.

Na manhã de segunda-feira
passada, os números do órgão
indicavam 171 mortos e 112 de-
saparecidos. A diferença se deve
principalmente ao reconheci-
mento de quem já havia sido le-
vado ao IML (Instituto Médico-
Legal) da cidade -até agora, 92%
das vítimas achadas foram iden-
tificadas.

Do total de mortos, 111 eram
mulheres e 72 eram homens,
entre eles 32 menores de idade.
Foram encontrados ainda sete
fragmentos de corpos. As buscas
na lama feitas por bombeiros e
moradores continuam em cur-
so, assim como o atendimento
aos 807 abrigados em escolas
municipais.

Nas ruas, moradores seguem
limpando casas, prédios históri-
cos e comércios, que já come-
çam a reabrir. Sirenes de viatu-
ras e ambulâncias ecoam de um
lado para o outro, e motociclis-
tas e famílias circulam sem pa-
rar com doações entre pontos
de apoio e igrejas.

As salas de velórios estão
cheias, e os enterros estão sendo
feitos em sequência no cemité-

rio municipal. A prefeitura abriu
novas covas rasas (menos pro-
fundas e mais baratas) e descar-
tou um grande enterro coletivo
"para respeitar a programação
das famílias".

Chuvas continuaram atin-
gindo a cidade na última se-
mana, principalmente à tarde
e à noite, fazendo as sirenes
nas áreas de risco serem acio-
nadas diversas vezes, incluin-
do na tarde desta terça. A pre-
visão é de pancadas modera-
das a fortes.

O Corpo de Bombeiros flu-
minense marcou um encontro
com a imprensa nesta segunda
para explicar as dificuldades das
equipes e desmentiu boatos de
que pessoas teriam sido resgata-
das com vida nos últimos dias -
foram 24 salvamentos, todos nas
primeiras 24 horas após a tem-
pestade.

Desde a tempestade, foram
registradas mais de 1.600 ocor-
rências no município, a grande
maioria por deslizamentos. Até
o momento também foram rea-
lizadas mais de 350 vistorias em
imóveis e áreas afetadas, de
acordo com a prefeitura.

Segundo o comandante dos
Bombeiros, coronel Leandro
Monteiro, quando a primeira
solicitação de socorro foi feita,
havia 30 militares em serviço,
que é o efetivo do quartel local.
Em seguida, foram acionados os
efetivos próximos, de Itaipava,
Teresópolis e Nova Friburgo, e
os profissionais de folga.

MPF acompanhará aplicação
de recursos emergenciais 

O MPF (Ministério Público
Federal) no Rio de Janeiro ins-
taurou um procedimento admi-
nistrativo para acompanhar a
aplicação de recursos federais
emergenciais em Petrópolis
após o forte temporal que atin-
giu o município da região serra-
na do estado no último dia 15 de
fevereiro.

Até o momento, a União au-
torizou o repasse de R$ 2,97 mi-
lhões para assistência à popula-
ção atingida pela tragédia e para
início dos serviços de limpeza
urbana.

São estes os recursos serão
aplicados através do Ministério
do Desenvolvimento Regional:

R$ 1,67 milhão na compra de
cestas básicas, kits de higiene

pessoal, colchões, materiais de
limpeza e kits de dormitório
com cobertor e lençol;

R$ 655,7 mil para limpeza ur-
bana e à desobstrução de ca-
nais, com a contratação de auxi-
liares de serviços gerais, encar-
regado geral de obras, cami-
nhões e escavadeira;

R$ 644,2 mil em locação de
60 veículos para ações de socor-
ro e assistência e à compra de
combustível.

O objetivo do MPF é acom-
panhar, de maneira quase si-
multânea, a condução dos pro-
cessos de transferência pela Se-
cretaria Nacional de Proteção e
Defesa Civil e a aplicação ade-
quada dos recursos por parte do
município.

Nota
MP DENUNCIA 3 PRESOS PELA 
MORTE DE MOÏSE KABAGAMBE

O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou denúncia
contra os três homens presos pela morte do congolês Moïse
Mugenyi Kabagambe, 24, por homicídio triplamente qualificado.
Imagens de câmeras de segurança mostraram os suspeitos
agredindo Moïse até a morte, com socos, chutes e pauladas, no
dia 24 de janeiro, em um quiosque na praia da Barra da Tijuca,
zona oeste da capital. Dois dos acusados chegaram a amarrar a
vítima. Fábio Pirineus da Silva, o Belo, Aleson Cristiano de
Oliveira Fonseca, o Dezenove, e Brendon Alexander Luz da Silva,
o Tota, foram presos temporariamente no início deste mês.

VERÃO: Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã Tarde Noite
05:45 18:26

22º35º 80%
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Queiroga quer decretar
o fim do 'caráter 
pandêmico' da Covid 

VACINA BRASILEIRA

MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

O ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga (foto), disse ontem
que pretende "acabar com o ca-
ráter pandêmico" da Covid-19.

"O Brasil já estuda esse tipo
de iniciativa", afirmou Queiro-
ga durante evento de lança-
mento da vacina da AstraZe-
neca de produção totalmente
nacional pela Fiocruz (Funda-
ção Oswaldo Cruz).

Segundo Queiroga, o gover-
no avalia o cenário epidemio-
lógico e o impacto da mudan-
ça de status da doença no Bra-
sil, por exemplo, sobre vacinas
e medicamentos que têm ape-
nas autorização de uso emer-
gencial.

As vacinas Coronavac e da
Janssen, além de alguns medi-
camentos, perdem este tipo de
aval quando o Ministério da
Saúde declarar que "não mais
se configura situação de
Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional", se-
gundo a regra atual da Anvisa
(Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária).

O governo declarou emer-
gência sanitária por meio de
portaria publicada em 4 de fe-
vereiro de 2020. Integrantes do
Ministério da Saúde afirmam
que Queiroga e sua equipe
avaliam se este texto deve ser
revogado ou não para mudar o
caráter da doença no Brasil.

Também estudam se anu-
lar a portaria impactaria na li-
beração de créditos extraordi-
nários e em outras ações liga-
das à pandemia.

Queiroga aplicou as pri-
meiras doses da AstraZeneca
totalmente feitas no Brasil. O
governo não divulgou dados
dos imunizados.

A distribuição da vacina
produzida a partir do IFA (in-
grediente farmacêutico ativo)
nacional estava prevista para
começar em agosto de 2021,
mas foi postergada.

O evento para lançar a vaci-

na foi feito sob uma tenda na
parte externa do Ministério da
Saúde.

A presidente da Fiocruz,
Nísia Trindade, disse durante
o evento que o lançamento da
vacina 100% feita na Fiocruz
amplia a autonomia do Brasil
no combate à pandemia. "Ur-
gência, sustentabilidade, au-
tonomia e soberania nacional
foram os princípios orientado-
res desse empreendimento
desafiador", disse ela.

O governo investiu R$ 1,9
bilhão no acordo de transfe-
rência da tecnologia à Fiocruz
da vacina desenvolvida pela
AstraZeneca e pela Universi-
dade de Oxford.

A assinatura deste contrato
de transferência também
atrasou. Deveria ter ocorrido
em dezembro de 2020, foi
adiada para fevereiro, depois
abril e maio, e acabou aconte-
cendo apenas em junho do
ano passado.

A Fiocruz vinha importan-
do o IFA para finalizar a pro-
dução das doses no Brasil. Em
nota, o laboratório disse que
mais de 550 mil doses total-
mente feitas no Brasil já foram
entregues.

O ministério contratou 105
milhões de vacinas da Astra-
Zeneca para 2022, sendo que
45 milhões devem ser total-
mente feitas na Fiocruz.

ELEIÇÕES 2022

Randolfe deixa candidatura e 
vai integrar campanha de Lula  
RENATO MACHADO E RICARDO
DELLA COLETTA/FOLHAPRESS

O
senador Randolfe
Rodrigues (Rede-AP)
anunciou ontem que

não vai disputar as eleições para
governador do estado do Ama-
pá. Ele diz ter aceito o convite do
ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) para integrar a
coordenação de sua campanha
à presidência da República.

Randolfe não foi assertivo se
será o coordenador-geral da
campanha do petista ou se ape-
nas integrará o núcleo que vai
dirigir as ações eleitorais.

"Há um mês recebi o convite

do presidente Lula para auxiliá-
lo na coordenação de sua cam-
panha e acompanhá-lo na mais
importante tarefa de nosso tem-
po resgatar o nosso país do hor-
ror em que vive, reconstruir não
somente a nossa nação destruí-
da pelo ódio, mas sobretudo re-
cuperar as relações de uma so-
ciedade desesperançada", afir-
mou Randolfe em discurso no
plenário do Senado.

Randolfe pediu desculpas aos
amapaenses por desistir de sua
pré-candidatura ao governo es-
tadual. No entanto, afirmou que
será mais útil para o Amapá na
campanha de Lula. Justificou
que o governo federal criou uma

"cultura da morte" e que será
preciso reconstruir e resgatar a
esperança.

"Acredito que o tempo e o
destino me determinaram que
serei mais útil a todos amapaen-
ses daqui de Brasília, apoiando a
reconstrução e resgatando a es-
perança. Nós não escolhemos os
tempos em que vivemos, a única
escolha que fazemos é como
reagir a eles", completou.

Randolfe já pertenceu ao PT
no início de sua carreira política,
mas depois tomou rumos dife-
rentes. Chegou a apoiar a Ope-
ração Lava Jato, tão criticada por
petistas e que resultou na prisão
do próprio Lula. No entanto, re-

centemente, voltou a se aproxi-
mar do PT, em particular da
bancada no Senado.

O senador está em seu pri-
meiro mandato, tendo sido elei-
to em 2018. Mais recentemente,
foi vice-presidente da CPI da
Covid, que se tornou um dos
principais problemas do gover-
no do presidente Jair Bolsonaro
(PL), apontando falhas no en-
frentamento da pandemia e ca-
sos de corrupção.

O relatório final da comissão
recomendou o indiciamento de
Bolsonaro e mais 77 pessoas,
entre parlamentares, filhos do
presidente, ministros de Estado,
entre outros.

Para senador, Censura do Inep ao 
Enem é ‘mordaça de Bolsonaro'

O senador Rogério Carvalho
(PT-SE) chamou de censura a
ação do Inep (Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira), órgão vincu-
lado ao Ministério da Educação,
de tirar do ar toda a série histórica
com dados sobre o Censo Escolar
da Educação Básica, e também os
microdados do Enem (Exame Na-
cional do Ensino Médio) anterio-
res aos ano de 2020, e apontou
que essa é uma tentativa do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) de
"amordaçar a educação".

Nas redes sociais, Rogério Car-
valho classificou como "autoritá-
ria" a decisão do Inep e afirmou

que isso não irá "esconder" que
Bolsonaro "arrebentou o MEC e
comprometeu" a educação nacio-
nal. "Mais uma atitude autoritária
do desgoverno Bolsonaro para
amordaçar a educação. Censurar
os dados não irá esconder o fato
de que Bolsonaro arrebentou o
MEC e comprometeu o processo
de aprendizagem e de alfabetiza-
ção de milhões de brasileiros.
Censura nunca mais!", escreveu o
parlamentar em seu perfil no
Twitter.

Na última sexta-feira, o Inep
fez uso da LGPD (Lei Geral de
Proteção de Dados) para censurar
dados referentes ao Enem e ao

Censo Escolar que foram retira-
dos do ar. No site da autarquia
constam apenas as informações
referentes ao Censo Escolar de
2021 e do Enem 2020.

Essas informações são consi-
deradas importantes por possuí-
rem dados detalhados sobre os
alunos e professores da educação
básica para a formação de políti-
cas públicas voltadas a educação,
além de permitirem a avaliação
da eficácia das ações do governo
federal na área.

Após os dados serem retirados
do ar, a bancada do PT na Câmara
enviou requerimento em que co-
bra explicações sobre o porquê da

CENSO ESCOLAR

Justiça anula busca e apreensão da
Polícia Federal contra Ciro Gomes
JOSÉ MATHEUS
SANTOS/FOLHAPRESS

Por unanimidade, a Quarta
Turma do TRF-5 (Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região)
aceitou, ontem, um recurso da
defesa do ex-ministro Ciro Go-
mes (PDT), pré-candidato à Pre-
sidência da República, e anulou
a busca e apreensão feita contra
ele pela PF (Polícia Federal) em
dezembro de 2021.

Ciro Gomes havia sido alvo
da Operação Colosseum, que
investiga supostas fraudes na re-
forma da Arena Castelão, em
Fortaleza, entre 2010 e 2013.

Entre outros alvos da opera-
ção estavam o senador Cid Go-
mes (PDT-CE) e o irmão de am-
bos, Lúcio Gomes, secretário de
Infraestrutura do Ceará.

Os três desembargadores da
Quarta Turma deram provimen-
to ao habeas corpus e entende-
ram que houve ausência de con-
temporaneidade entre as supos-
tas fraudes e a busca e apreen-

são, feitas quase dez anos de-
pois do fato em investigação.

Além do relator Rubens Ca-
nuto, votaram nesse sentido os
desembargadores Bruno Carrá e
Vladimir Carvalho. Cabe recur-
so da decisão ao STJ (Superior
Tribunal de Justiça), em Brasília.

Na época da operação, Ciro
Gomes se manifestou por meio
das redes sociais e acusou a ope-
ração de ser uma perseguição
política.

"Não tenho dúvida de que es-
ta ação tão tardia e desproposi-
tada tem o objetivo claro de ten-
tar criar danos à minha pré-can-
didatura à presidência da repú-
blica. Da mesma forma tenta-
ram 15 dias antes do primeiro
turno da eleição de 2018. O bra-
ço do estado policialesco de Bol-
sonaro, que trata opositores co-
mo inimigos a serem destruídos
fisicamente, levanta-se nova-
mente contra mim", afirmou.

"Não tenho dúvida de que es-
ta ação tão tardia e desproposita-
da tem o objetivo claro de tentar

me intimidar e deter as denún-
cias que faço todo dia contra esse
governo que está dilapidando
nosso patrimônio público com
esquemas de corrupção de esca-
la inédita", disse Ciro Gomes.

A princípio, a decisão do
TRF-5, com sede no Recife, não
atende aos outros investigados
no caso, mas eles ainda poderão
recorrer ao mesmo colegiado e
serem beneficiados por uma
possível decisão semelhante.

"O que queríamos mostrar é
que a busca e apreensão era ar-
bitrária e o tribunal reconheceu
isso por 3 a 0. Não é fácil um tri-
bunal dar uma decisão dessa.
Não havia elemento para inva-
dir a casa de Ciro Gomes", afir-
ma o advogado Walber Agra,
responsável pela defesa de Ciro.

Enquanto segue em vigor a
decisão do TRF-5, eventuais
provas colhidas na busca e
apreensão não podem ser usa-
das no processo.

A Operação Colosseum cum-
priu 14 mandados de busca e

apreensão determinados pela
Justiça Federal do Ceará, in-
cluindo endereços dos irmãos
Gomes, como parte de um in-
quérito iniciado em 2017, que
contou com relatos de quatro
delatores e que trata de acusa-
ções referentes ao período de
2010 a 2013.

Segundo nota divulgada pela
PF em dezembro de 2021, as
suspeitas que motivaram a ope-
ração são de "fraudes, exigên-
cias e pagamentos de propinas a
agentes políticos e servidores
públicos decorrentes de proce-
dimento de licitação para obras"
no estádio.

De acordo com a PF, a fraude
teria ocorrido para que a Galvão
Engenharia obtivesse êxito no
processo de licitatório para rea-
lizar reformas no estádio.

A PF ainda alegou que propi-
na teria sido paga diretamente
em dinheiro ou disfarçada de
doações eleitorais, com emis-
sões de notas fiscais fraudulen-
tas por empresas fantasmas.

FRAUDE BOLSONARISTA

Explosão em obra perto
de local de acidente do
Metrô deixa 4 feridos 

SÃO PAULO

Pelo menos quatro pessoas
ficaram feridas após uma ex-
plosão em um canteiro de
obras ser registrada na tarde
de ontem na Rua Barão de
Pombalinho, no bairro da Bar-
ra Funda, Zona Oeste de São
Paulo. Três trabalhadores usa-
vam lixadeiras no local, que te-
ve acúmulo de gás em um dos
poços de serviço, o que provo-
cou o acidente.

O local da explosão fica a
poucos metros da área na qual
uma cratera se abriu há três se-
manas em uma obra da Linha
6-Laranja do Metrô, às mar-
gens da Marginal Tietê. A Sa-
besp informou que o local pas-
sava por drenagem por causa
do acúmulo do esgoto gerado
pelo acidente nas obras do
Metrô.

Mais cedo, a Acciona, con-
cessionária responsável pela
obra do metrô, afirmou que a
ocorrência desta terça não te-
ria qualquer ligação com as
obras do transporte.

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, oito viaturas foram en-
viadas para o local. Três pes-
soas, funcionários da obra, so-
freram ferimentos leves e fo-
ram levadas para o Pronto-so-
corro da Beneficência Portu-
guesa, no bairro da Bela Vista.
Uma quarta vítima, ainda não
identificada, teve um mal súbi-
to, foi levada para o Hospital
San Paolo. A Sabesp nega que
o mal súbito tenha relação
com o acidente.

O Corpo de Bombeiros in-
formou ter acionado a Comgás,

companhia que administra o
abastecimento de gás natural
da cidade de São Paulo, e a Ce-
tesb (Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo). A
Comgás, no entanto, alegou
não ter rede de gás na região.

Em nota à reportagem, a Sa-
besp informou que a ocorrên-
cia foi verificada nas proximi-
dades das obras de drenagem
do esgoto acumulado no inter-
ceptor ITi-7, decorrente do
acidente nas obras do Metrô, e
que nenhuma tubulação foi
perfurada.

De acordo com o informe
da Sabesp, três de seus colabo-
radores trabalhavam no local
com lixadeiras, no momento
em que houve acúmulo de gás
num dos Poços de Serviço do
interceptor, provocando uma
pequena explosão local. Os
empregados sofreram escoria-
ções, receberam atendimento
e estão fora de risco. "A Sabesp
acompanha o caso e presta to-
da a assistência aos colabora-
dores e às autoridades", decla-
rou a empresa.

A Rua Barão de Pombalinho
já está liberada para circula-
ção, após ficar fechada por 40
minutos para inspeção e perí-
cia. Em nota à reportagem, a
CETESB tranquiliza a popula-
ção informando que realizou
um monitoramento de gases
"e constatou não haver con-
centração inflamável que pos-
sa oferecer risco no local ou no
entorno".

A Polícia Civil vai investigar
o caso.

França propõe a Lula pesquisa
para definir candidato em SP 
CAROLINA LINHARES, JULIA
CHAIB E VICTORIA
AZEVEDO/FOLHAPRESS

O ex-governador de São
Paulo Márcio França (PSB),
que é pré-candidato ao Palácio
dos Bandeirantes, defendeu
que ele e o pré-candidato do
PT, Fernando Haddad, che-
guem a um entendimento para
evitar que ambos sejam candi-

datos em outubro.
França teve uma conversa,

ontem com o ex-presidente Lula
(PT) para tratar da questão de
São Paulo, que é um entrave pa-
ra a federação entre PT e PSB.

O ex-governador levou a Lula
sua proposta de que o candidato
em São Paulo seja definido a par-
tir de uma pesquisa contratada
pelos partidos em maio. Segun-
do França, Lula ficou de discutir

a ideia com Haddad e com a pre-
sidente do PT, Gleisi Hoffmann.

"Lula compreendeu os meus
argumentos. Naturalmente o
PSB e o PT têm uma tendência
consolidada de caminhar juntos
no Brasil", disse França.

O ex-governador afirmou
acreditar que em São Paulo os
partidos também estarão uni-
dos, mas não há ainda um for-
mato definido.

"Acho possível fazer se hou-
ver um pouco de boa vontade de
cada lado. E eu senti no (ex) pre-
sidente (Lula) uma boa vontade
de juntar as partes", completou.

França não deixou claro que
papel ele poderia desempenhar
na eleição caso a pesquisa em
maio confirme o cenário atual,
em que Haddad lidera.

Petistas pregam que França
seja candidato ao Senado.

DISPUTA COM HADDAD
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atitude do Inep em ocultar essas
informações, e pede que o minis-
tro da Educação, Milton Ribeiro,
detalhe ao Congresso quais foram
as razões para vetar esses dados
até então públicos.

Os parlamentares querem sa-
ber qual a intenção do Inep com a
mudança e se a autarquia se am-
parou em algum estudo que sus-
tente essa medida.

"[Essa censura] tende a impos-
sibilitar a produção de diversas
pesquisas e políticas públicas
educacionais, principalmente no
que diz respeito aos impactos da
pandemia para alunos e professo-
res", diz o documento.

"Quanto ao Censo, o governo
parece 'recolher' as bases de da-
dos, sem sustentação científica, e
divulgar dados mais restritos sob
o suposto amparo da LGPD e,
com isso, 'somem' informações
da base e não se permitem análi-
ses transparentes e públicas.







PF apura suspeita de
superfaturamento na
compra de respiradores 

GESTÃO DORIA

ALFREDO
HENRIQUE/FOLHAPRESS

A Polícia Federal cumpriu
sete mandados de busca e
apreensão na manhã de on-
tem como parte da investiga-
ção sobre o suposto superfatu-
ramento de mais de R$ 63 mi-
lhões na compra de ventilado-
res pulmonares pela Secreta-
ria de Estado da Saúde, da ges-
tão João Doria (PSDB), no iní-
cio da pandemia da Covid-19,
em abril de 2020.

A PF afirma ter cumprido os
mandados na capital paulista,
em Porto Feliz (118 km de ca-
pital), na capital carioca e
também em Brasília. Os locais
exatos não foram informados
pela instituição ou pelo gover-
no estadual.

O secretário executivo da
Saúde estadual, Eduardo Ri-
beiro Adriano, afirmou na ma-
nhã de ontem que a ação da
PF foi "espetaculosa" por ser
deflagrada "em ano eleitoral",
além de contar com "motiva-
ção política".

"Venho expressar a indig-
nação do governo do estado e
da Secretaria de Estado da
Saúde, que tomou conheci-
mento (da operação policial)
por meio de nota à imprensa
da PF, sobre a execução de
uma operação relacionada à
aquisição do governo do esta-
do na compra de respiradores
para o enfrentamento da pan-
demia", afirmou em entrevista.

A PF afirmou, na nota men-
cionada pelo secretário, que o
governo estadual pagou R$
242.247.500 por 1.280 ventila-
dores pulmonares de origem
chinesa, em abril de 2020, logo
no início da pandemia do co-
ronavírus.

Ainda segundo a polícia,
peritos federais analisaram o
processo de compra e compa-
raram com outras contrata-
ções semelhantes, realizadas
em outras localidades do país.

Com base neste cotejamen-
to, a PF afirma ter identificado
um sobrepreço na ordem de R$
63.318.356, além de "elemen-
tos que indicam o direciona-
mento indevido" do dinheiro.

O Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo também
identificou preços incompatí-
veis com os valores de mercado
para este tipo de equipamento
hospitalar, segundo a polícia.

"Além da fraude no proce-
dimento aquisitivo, os indícios
também sugerem a ocorrência

de lavagem de dinheiro por
meio de tipologia em que a
empresa intermediária, que
recebe os valores do governo
contratante, envia uma parce-
la para pagamento de vanta-
gens indevidas e outra parcela
para pagamento do fornece-
dor do produto", diz nota da
Polícia Federal.

O cumprimento dos sete
mandados de busca desta terça
ocorre, segundo a PF, para apu-
rar indícios de suposto crime de
associação criminosa, além de
corrupção passiva e ativa.

Saúde estadual Eduardo Ri-
beiro Adriano, secretário exe-
cutivo da Saúde estadual, afir-
mou que a operação desta terça
"causou profunda indignação".

"O processo (de compra) foi
amplamente divulgado. A im-
prensa acompanha desde o
início da execução, em abril de
2020. A secretaria prestou to-
dos os esclarecimentos solici-
tados ao Tribunal de Contas
do Estado, ao Ministério Pú-
blico Estadual e Federal e à co-
missão de saúde da Alesp (As-
sembleia Legislativa). O pro-
cesso seguiu à época todos os
ritos administrativos da legis-
lação vigente", afirmou.

Ele disse ainda que, por
causa da compra dos 1.280
respiradores, o estado de São
Paulo evitou o colapso em seu
sistema de saúde, como ocor-
reu no Amazonas.

"Naquele momento (início
da pandemia) se vivia a des-
funcionalidade do mercado e
esse cenário se deveu, sobretu-
do, ao fato de o Ministério da
Saúde ter bloqueado o merca-
do nacional de respiradores
para compra. O Ministério da
Saúde não ofereceu respirado-
res em quantidade suficiente.
[Por isso a gente] fez uma com-
pra internacional, exitosa, e re-
cebemos todos os respirado-
res. Com isso foi possível evitar
um colapso na saúde de São
Paulo. Nenhum paciente mor-
reu na porta de hospital por
falta de oxigênio", pontuou.

A Secretaria de Estado da
Saúde, da gestão João Doria,
afirmou estar à disposição da
polícia para prestar qualquer
tipo de esclarecimento, acres-
centando que "irá colaborar
com as investigações."

A pasta disse ainda que a
compra emergencial contri-
buiu para a ampliação da rede
pública de saúde, com um total
de 4.000 novos equipamentos
no Sistema Único de Saúde.

GUERRA

Biden faz novas sanções e 
diz que Rússia perderá crédito 
RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS

O
presidente dos EUA,
Joe Biden, anunciou
novas sanções contra

a Rússia ontem, em resposta às
ações do presidente Vladimir
Putin contra a Ucrânia.

Biden disse que a nova rodada
de medidas fará com que o go-
verno russo não poderá mais fa-
zer transações financeiras envol-
vendo títulos de sua dívida com
empresas dos EUA e da Europa.

"Estamos implantando san-
ções na dívida soberana da Rús-
sia. Isso significa que estamos
cortando o governo russo das fi-
nanças ocidentais. Ele não po-
derá mais levantar dinheiro no
ocidente e não poderá negociar
seus títulos em nossos mercados
e em mercados europeus", dis-
cursou Biden, na Casa Branca.

Biden disse que mais sanções
devem ser anunciadas nos próxi-
mos dias, e que elas serão volta-
das à elite da Rússia, por suas li-
gações com o Kremlin. O demo-
crata classificou as ações de Pu-
tin como uma violação flagrante
da lei internacional. "Em nome
de quem Putin acha que tem di-

reito de declarar novos 'países'
em territórios que pertencem a
seus vizinhos?", questionou.

O presidente disse que as me-
didas são uma forma de defesa,
e não de ataque. "Não temos in-
tenção de lutar contra a Rússia",
afirmou. Biden também disse
que os canais de diálogo seguem
abertos.

Na segunda passada, o presi-
dente americano havia assinado
uma ordem executiva para im-
pedir cidadãos e empresas ame-
ricanas de fazerem negócios
com as regiões separatistas da
Ucrânia, assim como a importa-
ção de produtos vindos dali. A
ordem abre exceção para envio
de ajuda humanitária à região.

Há semanas, o governo dos
EUA vinha alertando sobre a imi-
nência de uma invasão russa à
Ucrânia, e buscado pressionar a
Rússia a não fazer isso. No entan-
to, Moscou seguiu com a estraté-
gia de pressão sobre o vizinho.

As novas sanções da Casa
Branca vieram depois de Putin
reconhecer os rebeldes das pro-
víncias de Lugansk e Donetsk, no
leste da Ucrânia, e enviar tropas
em apoio aos separatistas. O pre-

sidente russo anunciou a decisão
em um discurso televisionado de
tom duro, no qual disse que o vi-
zinho "nunca foi um Estado ver-
dadeiro" e hoje é uma "colônia
de marionetes" dos EUA.

Desde novembro, Putin tem
concentrado tropas em exercícios
militares em torno da Ucrânia -
150 mil delas, pelo menos, segun-
do os EUA. Negou que irá invadir
o país, mas após reconhecer os
territórios rebeldes determinou
que tropas russas o ocupem nu-
ma missão de "força de paz". A
questão é até onde estes militares
irão: se ficarão apenas nas áreas já
sobre controle rebelde ou se os
ajudarão a conquistar mais partes
da Ucrânia. Na segunda opção, is-
so configuraria na prática uma in-
vasão do país vizinho.

Ontem, Putin disse que não
vai enviar imediatamente tropas
para as duas autoproclamadas
repúblicas. O movimento, no
entanto, visa pressionar ainda
mais Kiev a aceitar termos rus-
sos para a na região.

O líder russo fez exigências ao
governo ucraniano durante uma
entrevista coletiva em Moscou.
Disse que Kiev pode ajudar a en-

cerrar a crise se desistir de tentar
aderir à Otan (aliança militar
ocidental), centro público de
suas queixas, e se for "desmilita-
rizada" -ele voltou a falar que o
presidente ucraniano, Volodimir
Zelenski, quer armas nucleares,
aproveitando uma fala infeliz do
ucraniano sobre o tema.

Apesar das ações recentes, a
Rússia tem dito que ainda está
disposta a negociar para resol-
ver a crise de forma pacífica.

Também nesta terça, a Otan
fez críticas à Rússia. "Moscou
continua a alimentar o conflito
no leste da Ucrânia ao prover
apoio financeiro e militar aos se-
paratistas. E também está ten-
tando encenar um pretexto para
invadir a Ucrânia de novo", dis-
se Jens Stoltenberg, secretário-
geral da entidade.

"Isso mina a soberania e a in-
tegridade territorial da Ucrânia,
erode os esforços em direção à
resolução do conflito, e viola os
Acordos de Misnk, dos quais a
Rússia faz parte", acrescentou
Stoltenberg, citando o compro-
misso que sustentava um pre-
cário cessar-fogo na região,
desde 2015.

Israel terá pela primeira vez um 
juiz muçulmano na Suprema Corte

A Suprema Corte de Israel te-
rá, pela primeira vez desde sua
formação em 1948, um juiz mu-
çulmano de forma definitiva. A
nomeação foi anunciada na se-
gunda-feira passada, pelo Mi-
nistério da Justiça do país, um
dos órgãos responsáveis por
participar da escolha dos mem-
bros do tribunal.

O juiz Khaled Kabub, 63,
nasceu em uma cidade do cen-
tro de Israel e atualmente é vi-
ce-presidente do tribunal dis-
trital de Tel Aviv; antes dele, a
mais alta instância da Justiça is-
raelense teve um juiz muçul-
mano em 1999, mas de forma
interina. Kabub substitui Geor-
ge Kara, que é árabe cristão. Em
Israel, membros da Suprema
Corte devem se aposentar ao
completar 70 anos.

De acordo com a imprensa
local, ainda é difícil cravar o per-

fil do recém-nomeado, visto que
o juiz passou a maior parte de
sua carreira lidando com ques-
tões de crimes econômicos e,
portanto, suas visões constitu-
cionais são menos conhecidas.
O tribunal é responsável por de-
cidir questões sociais ou relati-
vas ao conflito israelense-pales-
tino e, frequentemente, é criti-
cado por suas decisões.

No final do ano passado, por
exemplo, a corte tentou elaborar
um acordo entre famílias judias
e palestinas que disputam a pro-
priedade de casas no bairro de
Sheik Jarrah, em Jerusalém -ha-
bitado majoritariamente por
árabes, mas que abriga um es-
paço sagrado para judeus. O
desfecho, no entanto, acabou
não sendo de consenso, com pa-
lestinos recusando as condições
impostas pelo tribunal.

Além de Kabub, outros três

juízes foram nomeados para a
corte, sendo que dois têm perfil
conversador. As trocas devem
garantir uma guinada à direita
do tribunal. Isso porque, apesar
de a maioria dos juízes ainda ser
mais progressista, dos quatro
juízes que se aposentarão neste
ano, três eram considerados
dessa ala.

Em Israel, os 15 membros da
Suprema Corte são escolhidos
por uma comissão formada por
nove pessoas, entre elas juízes,
advogados, parlamentares e mi-
nistros de Estado. Um deles é o
chefe da Justiça, cargo atual-
mente ocupado por Gideon
Sa'ar, de perfil mais conservador
e ex-membro do Likud, partido
do ex-primeiro-ministro Binya-
min Netanyahu.

O cálculo dos conversadores,
conforme aponta o jornal The
Jerusalem Post, é que em 2023

dois juízes da ala liberal se apo-
sentarão, abrindo espaço para a
formação de uma maioria con-
servadora, o que não acontece
há décadas no país. Até agora,
os partidos de centro-esquerda,
alguns que até fazem parte do
atual governo, parecem aceitar a
nova configuração do tribunal,
uma vez que os nomeados, ape-
sar de serem da ala mais à direi-
ta, não são vistos como aliados
de Netanyahu.

O atual governo é fruto de
uma frente formada por oito
partidos diversos, que vão da es-
querda radical à direita nacio-
nalista. Além disso, é a primeira
vez na história que um partido
árabe (o conservador Ra'am) faz
parte oficialmente do governo
israelense. Tal união foi forma-
da com um único objetivo: tirar
o ex-premiê do cargo, visto co-
mo autoritário.

ORIENTE MÉDIO

USP deve ter banca 
de identificação racial 

VESTIBULAR

MATHEUS
MOREIRA/FOLHAPRESS

O reitor da USP (Universi-
dade de São Paulo), Carlos Gil-
berto Carlotti Junior, disse on-
tem que deve implantar um
sistema de banca de heteroi-
dentificação racial para evitar
fraudes.

Assim, um grupo de pessoas
deve ser responsável por con-
ferir a autenticidade da auto-
declaração racial dada pelos
alunos que ingressam na uni-
versidade por meio do sistema
de cotas.

Carlotti disse que para o
vestibular de 2021-2022 não há
mais tempo hábil para a cria-
ção da banca, mas que deve
passar a valer no vestibular de
2022-2023. "A USP usa como
sistema de identificação a au-
todeclaração, mas vimos que
isso não é suficiente e nos de-
paramos com algumas atitu-
des incorretas (fraude). Du-
rante esse ano vamos discutir
isso (bancas de identificação)."

A USP adotou seu sistema de
cotas atual em 2017. "Estamos
formando os primeiros cotistas
desse programa, os que ingres-

saram em 2018", disse.
A criação da banca aconte-

ce após a expulsão de seis frau-
dadores em julho de 2021. Um
ano antes, o jornal Folha de
S.Paulo revelou o primeiro ca-
so de expulsão da história da
universidade.

À época, o estudante do
curso de relações internacio-
nais Braz Cardoso Neto, 20,
alegou ser pardo, ter ascen-
dência negra e ser de baixa
renda, mas falhou em compro-
var a declaração.

À comissão responsável pe-
lo julgamento do caso, cujo
processo demorou mais de um
ano, o jovem enviou fotos de
pessoas negras que alegou se-
rem seus avós, mas não com-
partilhou com os membros do
comitê dados que comprovas-
sem parentesco. Além disso, a
ascendência não é critério pa-
ra inclusão na política de cotas
da universidade, na qual pesa
o fenótipo (aparência).

A decisão da comissão de
expulsar o estudante foi unâni-
me, e determinou ainda que
ele não pudesse se matricular
novamente na instituição pelo
prazo de cinco anos corridos.

Brasileira presa luta para conseguir
defesa e faz apelo a Bolsonaro

Mariana, irmã de Mary Helen
Coelho da Silva, 22, contou que a
irmã, presa por suspeita de tráfi-
co de drogas ao chegar à Tailân-
dia, continua sem defesa, depois
que advogados contatados pela
família se recusaram a assumir o
caso. Segundo ela, Mary Helen
foi "induzida a viajar" e, diante
do desespero do risco de pena de
morte, a família está apelando
ao presidente Jair Bolsonaro
(PL) para intervir no caso.

A brasileira, que morava em
Pouso Alegre (MG), foi detida
em 14 de fevereiro no aeroporto
de Bangkok, após chegar à cida-
de em um voo que saiu de Curi-
tiba. Ela e dois homens, também
brasileiros, foram flagrados
transportando 15,5 quilos de co-
caína, avaliados em R$ 7 mi-
lhões, em três malas.

Agora, Mary e seus parentes
lutam para que ela seja extradi-
tada e julgada no Brasil, já que a
lei tailandesa prevê a morte co-
mo pena máxima para as pes-
soas condenadas por tráfico.

Mariana conta que só ficou
sabendo sobre a viagem da irmã
ao país asiático após sua prisão,

quando recebeu um áudio da ir-
mã pedindo ajuda e indicando o
nome de um advogado.

"Olha aqui, eu vou te passar o
contato do doutor (...). Por favor,
liga para ele. Fala para ele fazer
alguma coisa. Fala para ele
mandar a gente para o Brasil,
para a gente responder lá", con-
tou a estudante de enfermagem
ao jornal O Globo.

Apesar de Mary ter mostrado
que já tinha contato com um
possível defensor, Mariana afir-
ma que nenhum dos advogados
citados nas conversas com a in-
vestigada aceitou o caso.

A estudante preferiu não di-
vulgar o nome dos profissionais,
mas pediu ajuda para conseguir
um defensor para a irmã.

Mary Hellen morava com a
irmã e trabalhava em uma chur-
rascaria de Pouso Alegre e tinha
pedido demissão uma semana
antes de embarcar. Ela também
tinha voltado a estudar. Estava
no primeiro ano do Ensino Mé-
dio. Segundo a família, a jovem
nunca teve envolvimento com
drogas ou havia sido presa.

"A gente quer ajuda. Alguma

ONG, algum advogado de reno-
me, alguma autoridade, o Itama-
raty. Esse caso tem que chegar à
Presidência da República. Se ela
errou ela tem que pagar, mas
com prisão, no país dela. Não
pena de morte. Ela é uma jovem
de 22 anos, meu Deus! Ela foi in-
duzida a viajar. Não sabia do ris-
co. Eu soube que esse homem já
tinha viajado para a Tailândia
uma vez antes", argumentou
Mariana ao jornal carioca.

Ao UOL, na segunda-feira,
Mariana afirmou que Mary Hel-
len pediu demissão de seu últi-
mo trabalho em segredo antes
de viajar.

"Ela sonhava alto. Queria
uma vida melhor pra ela, para a
sobrinha e nossa mãe. Por isso,
só pensava em trabalho. Mas ti-
nha decidido voltar a estudar es-
se ano para ter um currículo me-
lhor, né? A gente já vinha ven-
dendo bolos e doces na rua. Es-
tava dando certo e pretendía-
mos abrir ainda esse ano a nossa
lojinha", disse.

ITAMARATY
Em nota enviada na segunda-

feira ao UOL, o Itamaraty, por
meio da Embaixada em Bang-
kok, informou apenas que acom-
panha a situação e presta toda a
assistência cabível aos brasilei-
ros detidos na Tailândia, seguin-
do os tratados internacionais vi-
gentes e com a legislação local.

"Em observância ao direito à
privacidade e ao disposto na Lei
de Acesso à Informação e no de-
creto 7.724/2012, informações
detalhadas poderão ser repassa-
das somente mediante autoriza-
ção dos envolvidos. Assim, o
MRE não poderá fornecer dados
específicos sobre casos indivi-
duais de assistência a cidadãos
brasileiros", pontua o texto.

A advogada de direito inter-
nacional Hanna Gomes explica
que a Tailândia é um país com
poucos tratados internacionais
de cooperação jurídica, apesar
de integrar a ONU e ser subscri-
tora da Declaração Universal
dos Direitos do Homem. Neste
caso, e em outras ocorrências de
brasileiros, o direito penal no
país é aplicado a todos os fatos
que venham a ocorrer ou ser
consumados no seu território.

TAILÂNDIA

VERÃO: Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de
chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

Manhã Tarde Noite
05:58 18:40
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