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Em janeiro, o setor público consolidado brasileiro registrou um su-
perávit primário de R$ 101,8 bilhões, recorde de toda a série histórica,
iniciada em 2001. Os dados foram divulgados pelo Banco Central nes-
ta sexta-feira. O resultado é bem superior ao de janeiro do ano passa-
do, quando o superávit primário havia sido de R$ 58,4 bilhões, o que
era o recorde da série até então. O montante engloba os resultados de
governo central (governo federal, Banco Central e INSS), governos es-

taduais e municipais e empresas estatais. O saldo positivo significa
que, no período, as receitas com impostos do setor público supera-
ram as despesas. O governo central, os governos regionais e as empre-
sas estatais registraram superávits primários de R$ 77,4 bilhões, R$ 20
bilhões e R$ 4,4 bilhões, respectivamente, no mês. O Tesouro Nacio-
nal já havia indicado, na quinta-feira, que as contas do governo fede-
ral tiveram o melhor resultado para um mês de janeiro. PÁGINA 2

Setor público tem superávit de R$ 101 bi 
JANEIRO

O Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) apresentou
lucro líquido recorde de R$ 34,1 bilhões
em 2021, volume 65% superior ao registra-
do em 2020, resultado marcado por ga-
nhos com participações societárias (R$
30,6 bilhões) e com a intermediação finan-
ceira (R$ 19,9 bilhões).  O lucro líquido
anual de R$ 34,1 bilhões foi impactado
ainda pelas alienações de ações de Vale,
Klabin e JBS – que contribuíram com lucro
líquido de R$ 6 bilhões, R$ 1 bilhão e R$ 1
bilhão, respectivamente – e receita com di-
videndos/JCP, acumulando R$ 7,3 bilhões
(líquidos de tributos) – com destaque para
Petrobras, Copel e Eletrobras. Segundo o
banco, também contribuiu para o bom de-
sempenho, o resultado positivo de equiva-
lência patrimonial, que totalizou R$ 4,3 bi-
lhões no ano – basicamente de JBS –, a re-
versão de provisão para perdas em investi-
mentos na Petrobras (efeito líquido de R$
3,5 bilhões) e a venda de debêntures da
Vale (R$ 2,1 bilhões).  Os dados foram
apresentados nesta sexta-feira, em uma
conferência virtual, pelo presidente do
BNDES, Gustavo Montezano (foto), que
destacou o resultado “robusto, sólido e
consistente”, especialmente neste ano, em
que o banco completará 70 anos. Segundo
o executivo, os resultados ilustram como o
banco vem se modernizando e se reinven-
tando para o futuro. PÁGINA 2
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BNDES registra lucro líquido
recorde de R$ 34,1 bi em 2021

MACELO CAMARGO/ABRASIL

STF envia à PGR
notícia-crime contra
Flávio Bolsonaro 

O ministro do STF Ricardo Lewandowski enviou notícia-crime
contra o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) (foto), filho do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL), à PGR. O parlamentar é acusado de ter
mobilizado servidores da Receita Federal a fim de tentar encontrar
provas de que suposto vazamento de dados pessoais dele tenha da-
do início às investigações sobre esquema de desvio de salário de as-
sessores na Alerj. O filho do presidente Jair Bolsonaro teria buscado
a ajuda da Receita para tentar reunir provas com o intuito de anular
as investigações da suspeita de que ele tenha liderado uma organi-
zação criminosa para recolher parte do salário de seus ex-funcioná-
rios em benefício próprio. PÁGINA 11
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Rússia ameaça
Finlândia e
Suécia caso se
aliem à OTAN

GUERRA

Sanna Marin afirmar que a
Finlândia está pronta para se
candidatar à Otan (Organiza-
ção do Tratado do Atlântico
Norte), caso a aliança seja ne-
cessária para garantir a segu-
rança nacional em um momen-
to grave, o governo russo decla-
rou que qualquer tentativa do
país nesse sentido teria "sérias
consequências políticas e mili-
tares". O aviso também se es-
tende à Suécia que, junto à Fin-
lândia, foi convidada para par-
ticipar da reunião da Otan que
ocorre nesta sexta-feira. O Mi-
nistério das Relações Exteriores
da Rússia ressaltou que a políti-
ca de não alinhamento militar
da Finlândia é fundamental pa-
ra a manutenção da segurança
e da estabilidade na região nor-
te da Europa. PÁGINA 14

Na 4a troca de
direção, PF
vira joguete 
de Bolsonaro

CASA DA MÃE JOANA

O governo do presidente
Jair  Bolsonaro (PL) trocou
nesta sexta-feira o diretor-ge-
ral da Polícia Federal. Em edi-
ção extra do Diário Oficial da
União, saiu a exoneração de
Paulo Gustavo Maiurino e a
nomeação de Márcio Nunes
de Oliveira. A troca surpreen-
deu auxiliares palacianos e
aliados do governo. Segundo
a Folha apurou, trata-se de
uma escolha do ministro da
Justiça, Anderson Torres. A
PF está sob sua alçada na pas-
ta. Nunes era, até então, se-
cretário-executivo de Torres.
No Twitter, o ministro da Jus-
tiça, Anderson Torres, disse
que Maiurino irá assumir o
comando da Secretaria Na-
cional de Política sobre Dro-
gas. PÁGINA 11
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Niskier
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A perda de 
Candido
Mendes
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Bolsas no mundo
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Dow Jones 34.058,75 +2,51

NASDAQ Composite 13.694,624 +1,64

Euro STOXX 50 3.965,64 +3,57

CAC 40 6.752,43 +3,55
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DAX 30 14.567,23 +3,67
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Dólar sobe a R$ 5,15
com guerra na Ucrânia;
Bovespa sobe 1,39%
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

No segundo dia de conflitos
entre a Rússia e a Ucrânia, o
dólar voltou a subir e retornou
a níveis do início da semana. A
Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa) recuperou-se de
quedas recentes e subiu mais
de 1%, beneficiada pela valori-
zação de diversas commodi-
ties (bens primários com cota-
ção internacional).  

O dólar comercial encerrou
esta sexta-feira vendido a R$
5,156, com alta de R$ 0,051
(+0,99%). A cotação chegou a
iniciar o dia em queda, mas su-
biu logo após a abertura do
mercado norte-americano. Na
máxima do dia, por volta das

15h, a moeda chegou a R$ 5,17.
As altas dos últimos dois

dias fizeram dólar fechar a se-
mana com pequena valoriza-
ção de 0,28%. Apesar da subi-
da, a divisa terminou fevereiro
com queda de 2,82%, o quarto
mês seguido de baixa. A moe-
da acumula recuo de 12,42%
desde 5 de janeiro, quando
chegou a R$ 5,71.

O mercado de ações teve
um dia de recuperação. Após
duas quedas seguidas, o Índi-
ce Bovespa (Ibovespa) fechou
aos 113.142 pontos, com alta
de 1,39%. O indicador encer-
rou fevereiro com alta de 0,9%,
o terceiro mês consecutivo de
avanço. Na semana, o índice
subiu 0,2%.

Sábado, domingo e segunda-feira, 26, 27 e 28 de fevereiro, terça-feira e quarta-feira, 1º e 2 de março de 2022

JANEIRO

Setor público tem superávit
recorde de R$ 101,8 bilhões 
NATHALIA GARCIA/FOLHAPRESS

E
m janeiro, o setor públi-
co consolidado brasilei-
ro registrou um superá-

vit primário de R$ 101,8 bilhões,
recorde de toda a série histórica,
iniciada em 2001. Os dados fo-
ram divulgados pelo Banco
Central nesta sexta-feira.

O resultado é bem superior
ao de janeiro do ano passado,
quando o superávit primário ha-
via sido de R$ 58,4 bilhões, o que
era o recorde da série até então.

O montante engloba os resul-
tados de governo central (gover-
no federal, Banco Central e
INSS), governos estaduais e mu-
nicipais e empresas estatais. O
saldo positivo significa que, no
período, as receitas com impos-
tos do setor público superaram
as despesas, excluindo os juros
da dívida pública.

O governo central, os gover-
nos regionais e as empresas es-
tatais registraram superávits pri-
mários de R$ 77,4 bilhões, R$ 20
bilhões e R$ 4,4 bilhões, respec-
tivamente, no mês.

O Tesouro Nacional já havia
indicado, na quinta-feira, que as
contas do governo federal tive-
ram o melhor resultado para um
mês de janeiro em toda a série

história, iniciada em 1997.
Segundo o Tesouro, os au-

mentos expressivos nas receitas
administradas pela Receita Fe-
deral e também na arrecadação
não tributária contribuíram pa-
ra o número positivo no primei-
ro mês do ano.

Quanto ao resultado positivo
dos governos estaduais e muni-
cipais, as transferências ordiná-
rias da União estão entre os fato-
res determinantes. Além disso,
ao longo do último ano, Estados
se beneficiaram por ganhos de
arrecadação de ICMS sobre
combustíveis, com a elevação
nos preços desses insumos.

"Vemos um crescimento tan-
to das transferências que a
União faz aos governos regio-
nais, por meio do compartilha-
mento de impostos, de 15,1% em
termos reais, quanto de receitas
próprias dessas esferas de gover-
no", afirmou o chefe do Departa-
mento de Estatísticas do Banco
Central, Fernando Rocha.

"Em termos de impostos pró-
prios, sendo o ICMS o mais im-
portante coletado pelos Estados,
houve crescimento de 6,5% de
janeiro de 2021 para janeiro de
2022", detalhou na entrevista
coletiva de apresentação dos
números fiscais.

Segundo o BC, no acumulado
de 12 meses, o setor público
consolidado teve superávit de
R$ 108,2 bilhões até janeiro, o
que corresponde a 1,23% do PIB
(Produto Interno Bruto). O com-
parativo em relação ao PIB é fei-
to para mostrar se a dívida do
governo é sustentável.

No resultado nominal do se-
tor público consolidado, que
considera os juros da dívida pú-
blica, houve superávit de R$ 84,1
bilhões em janeiro (o maior já
registrado). Já no acumulado de
12 meses, o resultado ficou ne-
gativo, com déficit nominal de
R$ 317,5 bilhões, equivalente a
3,62% do PIB.

A dívida líquida, por sua vez,
foi a 56,6% do PIB em janeiro,
contra 57,2% no mês anterior.
Esse resultado é menor percen-
tual desde maio de 2020, quan-
do era de 54% do PIB.

"O resultado nominal supera-
vitário foi capaz de fazer a redu-
ção da dívida líquida mesmo
com o aumento causado pela
apreciação cambial de 4%", ob-
servou Rocha.

O BC também mostrou que a
dívida bruta do governo voltou a
cair e foi a 79,6% do PIB, recuo de
0,7 ponto percentual em janeiro,
melhor resultado desde abril de

2020. Naquele mês, somou 78,4%
do PIB. Ao todo, a dívida bruta -
que compreende governo fede-
ral, INSS e governos estaduais e
municipais- somou R$ 7 trilhões
no primeiro mês do ano.

Esse resultado deve-se, so-
bretudo, ao efeito da variação do
PIB nominal (redução de 0,8
ponto percentual), dos resgates
líquidos de dívida (recuo de 0,4
ponto percentual), além do efei-
to da valorização cambial (que-
da de 0,2 ponto percentual).

O PIB de 2021 avançou com a
recuperação da atividade eco-
nômica em relação ao primeiro
ano da pandemia de Covid-19.

A dívida bruta encerrou
2021 em 80,3% do PIB (R$7 tri-
lhões) devido à melhora fiscal.
O aumento da inflação contri-
buiu para ampliar os ganhos de
arrecadação do governo no úl-
timo ano. Também pesou favo-
ravelmente para as receitas a
valorização do dólar e do barril
de petróleo, além do congela-
mento dos salários dos servido-
res em 2021.

Em fevereiro do ano passado,
no auge dos gastos de enfrenta-
mento à pandemia, a dívida pú-
blica chegou a 89,36% do PIB,
maior percentual da série histó-
rica iniciada em 2006.

MERCADOS

GP-M sobe 1,83% em fevereiro e
acumula alta de 16,12% em 12 meses

O IGP-M (Índice Geral de Pre-
ços Mercado) registrou variação
de 1,83% em fevereiro e acumu-
lou alta de 16,12% em 12 meses,
informou nesta sexta-feira a FGV
(Fundação Getúlio Vargas).

O resultado ficou alinhado
com as expectativas de analistas
ouvidos pela agência Bloomberg,
que projetavam uma variação de
1,86% no mês, e de 16,16% no pe-
ríodo de um ano.

Em janeiro, o índice tinha vol-
tado a acelerar e registrou alta de
1,82% ante dezembro. Segundo
o Ibre (Instituto Brasileiro de
Economia) da FGV, o resultado
de fevereiro reflete as variações
de preços de grandes commodi-
ties, como a soja, o milho, e o
óleo diesel.

A aplicação da variação inte-
gral do IGP-M dos contratos a
ele vinculados não é obrigatória.

O índice acabou se tornando um
padrão dos contratos por ser di-
vulgado alguns dias antes de o
mês terminar, o que permite aos
proprietários o cálculo do rea-
juste antes de o período seguinte
começar.

A variação acumulada até fe-
vereiro será usada na correção
dos contratos com vencimento
em março. Um inquilino que ho-
je pague R$ 2.500 de aluguel pas-

INFLAÇÃO

BNDES registra lucro líquido
recorde de R$ 34,1 bi em 2021
ANA CRISTINA CAMPOS/ABRASIL 

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social
(BNDES) apresentou lucro lí-
quido recorde de R$ 34,1 bilhões
em 2021, volume 65% superior
ao registrado em 2020, resultado
marcado por ganhos com parti-
cipações societárias (R$ 30,6 bi-
lhões) e com a intermediação fi-
nanceira (R$ 19,9 bilhões).  

O lucro líquido anual de R$
34,1 bilhões foi impactado ain-
da pelas alienações de ações de
Vale, Klabin e JBS – que contri-
buíram com lucro líquido de
R$ 6 bilhões, R$ 1 bilhão e R$ 1
bilhão, respectivamente – e re-
ceita com dividendos/JCP,
acumulando R$ 7,3 bilhões (lí-
quidos de tributos) – com des-
taque para Petrobras, Copel e
Eletrobras.

Segundo o banco, também
contribuiu para o bom desem-
penho, o resultado positivo de
equivalência patrimonial, que
totalizou R$ 4,3 bilhões no ano –

basicamente de JBS –, a reversão
de provisão para perdas em in-
vestimentos na Petrobras (efeito
líquido de R$ 3,5 bilhões) e a
venda de debêntures da Vale
(R$ 2,1 bilhões).

O banco de fomento fechou
2021 com 167 projetos em sua
carteira, dos quais 19 já foram
leiloados, o que totaliza inves-
timentos previstos da ordem de
R$ 383 bilhões – R$ 109 bilhões
referentes aos projetos já lei-
loados.

“O resultado recorrente, que
exclui operações de desinvesti-
mento da carteira de renda va-
riável e provisões para risco de
crédito, entre outros, foi de R$
15,8 bilhões em 2021. O indica-
dor apresentou aumento de
96,9% quando comparado a
2020 (R$ 8 bilhões), refletindo a
maior receita com dividendos/
JCP e o acréscimo no produto da
intermediação financeira, o que
demonstra a consistência tam-
bém da carteira de crédito do
banco”, disse o BNDES.

Os dados foram apresentados
nesta sexta-feira, em uma confe-
rência virtual, pelo presidente
do BNDES, Gustavo Montezano,
que destacou o resultado “ro-
busto, sólido e consistente”, es-
pecialmente neste ano, em que
o banco completará 70 anos. Se-
gundo o executivo, os resultados
ilustram como o banco vem se
modernizando e se reinventan-
do para o futuro.

“Mais importante do que a
informação pura e simples de
ser o maior lucro contábil da
história do Brasil e o maior es-
truturador de projetos do
mundo, é a qualidade por trás
desses resultados. É o que sig-
nifica cada um desses números
e atributos. Esse lucro recorde
é fruto, de um lado, de despe-
sas sob controle, de gestão dis-
ciplinada de uso dos recursos,
e de outro lado, do reposicio-
namento de nossa carteira de
ações, da nossa estratégia de
reciclagem de capital”, disse
Montezano.

SUSTENTABILIDADE
Ao fim de 2021, 53,5% das

operações de crédito do BNDES
(considerando operações dire-
tas e indiretas não automáticas)
estavam ligados a projetos que
apoiavam a economia verde e o
desenvolvimento social. No
ano, os desembolsos para ini-
ciativas dessa natureza totaliza-
ram R$ 7,8 bilhões e R$ 10 bi-
lhões, respectivamente.

De acordo com o banco, cer-
ca de 83% dos desembolsos (R$
53,5 bilhões) do ano contribuí-
ram para os Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável, estabe-
lecidos pela ONU, totalizando
quase 180 mil operações.

Ao todo foi viabilizada a ge-
ração de 1.730 MW de energia
eólica – o suficiente para aten-
der 3,3 milhões de residências –
implementados 3.197 km de re-
de de distribuição de gás natu-
ral e construídas 2.142 cisternas
em escolas públicas rurais,
dentre outras entregas para a
sociedade.

BALANÇO

STF aprova revisão 
da vida toda do INSS 

APOSENTADORIA

O STF (Supremo Tribunal
Federal) formou maioria, nesta
sexta-feira, para garantir que os
aposentados do INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social) con-
quistem, na Justiça, o direito à
revisão da vida toda. O tema
1.102, que tem repercussão ge-
ral, recebeu seis votos favorá-
veis e cinco contrários. O enten-
dimento dos ministros será
aplicado em todos os processos
do tipo no país. A revisão da vi-
da toda é uma ação judicial na
qual aposentados pedem que
todas as suas contribuições ao
INSS, inclusive as realizadas an-
tes da criação do real, em 1994,
sejam consideradas no cálculo
da média salarial para aumen-
tar a renda previdenciária. A
correção pode render atrasados
e mais de R$ 100 mil.

O julgamento do processo,
que ocorre no plenário virtual da
corte, começou em junho do
ano passado, mas foi interrom-
pido após pedido de vista do mi-
nistro Alexandre de Moraes. Fal-
tava apenas o seu voto, que foi
entregue nas primeiras horas
desta sexta. O placar estava em-
patado em 5 a 5, e o voto favorá-
vel de Moraes foi decisivo.

Na época, foram favoráveis à
revisão o relator, ministro Marco
Aurélio, acompanhado pelos
ministros Edson Fachin, Cár-
men Lúcia, Rosa Weber e Ricar-
do Lewndowski. A divergência
ocorreu com o voto do ministro
Nunes Marques, que foi seguido
por Dias Toffoli, Roberto Barro-
so, Gilmar Mendes e Luiz Fux.

Na madrugada desta sexta-
feira, Moraes apresentou seu
voto, garantindo que o segurado
que implementou as condições
da aposentadoria após as mu-
danças na Previdência feitas em
1999 tenha direito ao melhor be-
nefício. "O segurado que imple-
mentou as condições para o be-
nefício previdenciário após a vi-
gência da lei 9.876, de
26/11/1999, e antes da vigência
das novas regras constitucio-
nais, introduzidas pela EC em
103 /2019, que tornou a regra
transitória definitiva, tem o di-
reito de optar pela regra definiti-
va, acaso esta lhe seja mais favo-
rável", diz o voto do ministro.

A inclusão de todos os salá-
rios na aposentadoria passou a
ser pedida na Justiça para tentar
corrigir uma distorção criada
pela reforma da Previdência de
1999. Na época, a regra de tran-

sição aplicada aos segurados do
INSS criou duas fórmulas para
apuração da média salarial uti-
lizada no cálculo dos benefícios
da Previdência. Pelas normas,
quem já era segurado do INSS
até 26 de novembro de 1999 te-
ria sua média salarial calculada
sobre as 80% maiores contribui-
ções realizadas a partir de julho
de 1994. Já para os trabalhado-
res que iniciassem suas contri-
buições a partir de 27 de no-
vembro de 1999, a regra perma-
nente estabeleceu que a média
salarial seria calculada com to-
dos os salários de benefício.

A nova norma prejudicou os
segurados que tinham muitas
contribuições pagas em valores
maiores ao INSS antes da im-
plantação do Plano Real. Ao
conseguir o direito de se apo-
sentar nas regras de transição, o
trabalhador teve seu benefício
reduzido, por ter sido impedido
de somar os salários maiores de
antes de julho de 1994.

Em sua defesa, o INSS tentou
argumentar, no julgamento de
2021, que a revisão traria um
rombo de R$ 46 bilhões aos co-
fres públicos em dez anos, o que
foi utilizado no voto contrário de
Nunes Marques. Na época, o Ie-
prev (Instituto de Estudos Previ-
denciários) pediu a suspensão
do julgamento, solicitando de-
talhamento dos valores. Para os
especialistas, a revisão é limita-
da e não trará esses gastos.

QUEM TEM DIREITO 
Com a decisão, ações que es-

tavam paradas na Justiça vão
voltar a andar. No entanto, a re-
visão não é uma tese que vale a
pena em todos os casos de tra-
balhadores que tinham contri-
buições ao INSS antes de julho
de 1994.

Tem direito à revisão o segu-
rado que se aposentou nos últi-
mos dez anos, desde que seja an-
tes da reforma da Previdência,
instituída pela emenda 103, em
13 de novembro de 2019. É pre-
ciso, ainda, que o benefício te-
nha sido concedido com base
nas regras da lei 9.876, de 1999.

A correção compensa, no en-
tanto, para quem tinha altos sa-
lários antes do início do Plano
Real. Trabalhadores que ganha-
vam menos não terão vanta-
gem. Se incluírem as remunera-
ções antigas, de baixo valor, po-
derão diminuir a aposentadoria
que ganham hoje.

sará a pagar R$ 2.903 em abril ca-
so o proprietário aplique o ajuste
integral.

A pesquisa de locação resi-
dencial do Secovi-SP (sindicato
da habitação) indica que, na mé-
dia, os donos de imóveis não têm
aplicado a variação do IGP-M in-
tegralmente aos contratos. Em 12
meses, a variação acumulada dos
preços de aluguéis na capital
paulista ficou em 0,75%.

Com a disparada do IGP-M
em 2021, imobiliárias passaram a
propor que os proprietários ne-
gociassem ajustem menores ou
equivalentes ao IPCA (Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor
Amplo), que é a inflação oficial.
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Rio de Janeiro

MAPA DE RISCO

Estado do RJ mantém bandeira
amarela para a Covid-19
ALANA GANDRA/ABRASIL

O
Mapa de Risco da
Covid-19, publicado
nesta sexta-feira pela

Secretaria de Estado de Saúde
(SES) do Rio de Janeiro, revela
que o estado permanece com
bandeira amarela, o que signifi-
ca classificação de baixo risco
para a doença.  

A comparação entre a sétima
semana epidemiológica (SE 07)
deste ano, compreendida entre
13 e 19 de fevereiro, com a quin-
ta semana (SE 05), de 30 de ja-
neiro a 5 de fevereiro, aponta
que sete regiões fluminenses
permanecem em bandeira ama-
rela: Médio Paraíba, Serrana,
Norte, Metropolitana I, Metro-
politana II, Baixada Litorânea e
Baía da Ilha Grande. A região
centro-sul continua classificada
em bandeira laranja, com risco

moderado, enquanto a região
noroeste se mantém em bandei-
ra vermelha, de risco elevado.

O número de internações
caiu de 788, na SE 05, para 120,
na SE 07. Do mesmo modo, os
óbitos tiveram redução de 487,
na SE 05, para 159, na SE 07. Os
indicadores apontam que, no
período de 15 a 22 de fevereiro, a
taxa de positividade para SARS-
CoV-2 em testes RT-PCR reali-
zados em unidades do Sistema
Único de Saúde (SUS) no estado
foi de 25%. Ontem (24), a taxa de
ocupação de leitos para covid-
19 estava em 45,6% para UTI e
27,5% para enfermaria.

ATENÇÃO
O secretário de Estado de

Saúde, Alexandre Chieppe, in-
formou que a Secretaria de Saú-
de se mantém atenta aos indi-
cadores da doença e ao cenário

epidemiológico, especialmente
nas regiões noroeste e a centro-
sul,  que ainda não acompa-
nham o mapa do estado. “Per-
cebemos a consolidação da re-
dução de casos causados pela
variante Ômicron, além da que-
da sustentada de óbitos e inter-
nações por covid-19”, disse
Chieppe.

Nesta edição do Mapa de Ris-
co, 78 dos 92 municípios flumi-
nenses estão classificados com
bandeira amarela e 14 municí-
pios com bandeira vermelha.
Embora a região centro-sul este-
ja com bandeira laranja, todos
os municípios desta região fo-
ram classificados com bandeira
amarela. De acordo com a SES,
isso ocorreu porque dois muni-
cípios tiveram um óbito a mais
cada um na comparação entre
as semanas epidemiológicas
analisadas, enquanto outros três

municípios mantiveram o mes-
mo número de óbitos. No acu-
mulado da região, houve um au-
mento de 30% de óbitos, refle-
tindo a variação de 13 óbitos, na
SE 07, comparada com 10 óbi-
tos, na SE 05.

Segundo a secretaria, as co-
res das bandeiras representam
os níveis de risco e os respecti-
vos conjuntos de recomenda-
ções de isolamento social, va-
riando entre as cores roxa (risco
muito alto), vermelha (risco al-
to), laranja (risco moderado),
amarela (risco baixo) e verde
(risco muito baixo). Os resulta-
dos apurados para os indicado-
res apresentados auxiliam o go-
verno do estado na tomada de
decisões, sinalizando ainda a
necessidade de adoção de medi-
das restritivas, de acordo com o
nível de risco de cada localida-
de, explicou a SES.

RJ registra queda no número 
de mortes violentas em janeiro
VINÍCIUS LISBOA/ABRASIL

O estado do Rio de Janeiro re-
gistrou queda no número de
mortes violentas intencionais
no mês de janeiro, divulgou on-
tem o Instituto de Segurança
Pública (ISP), que é vinculado
ao governo do estado e usa co-
mo base dados dos boletins de
ocorrência registrados em dele-
gacias da Polícia Civil.  

Somados os casos de homicí-
dio doloso, lesão corporal seguida

de morte, latrocínio e morte por
intervenção de agente do estado,
o total de vítimas no primeiro mês
de 2022 foi 34% menor que o do
mesmo mês do ano passado. 

Somente em janeiro de 2022,
houve 251 vítimas de homicídio
doloso no estado do Rio, número
que é o menor desde 1991. Se so-
mados esses crimes aos de latro-
cínio e lesão corporal seguida de
morte, o total sobe para 259 e fi-
ca 32% abaixo do de janeiro de
2021. O estado teve ainda 93

mortes por intervenção de agen-
tes do Estado em janeiro de
2022, o que representa uma que-
da de 37% em relação a 2021.

ROUBOS
O levantamento do ISP mos-

tra ainda que houve queda de
20% nos roubos de veículos na
comparação com janeiro de
2021. No primeiro mês deste
ano, houve um total de 1.859
ocorrências desse tipo. 

Os roubos de rua também ti-

veram queda, de 25%, com 4.813
casos contabilizados somente
em janeiro de 2022. Já os roubos
de carga aumentaram 4%, com
376 casos em janeiro de 2022. 

As polícias apreenderam 547
armas em janeiro deste ano, o
que representa uma redução de
12% em relação ao ano passado.
Entre esses armamentos, 54
eram fuzis. Também houve que-
da de 10% nas prisões em fla-
grante, totalizando 2.367 casos,
ou cerca de 85 pessoas por dia.

ISP

Repórter do SBT é intimidada ao
vivo no terminal do BRT no Rio

GREVE

A repórter Branca Andrade
foi  intimidada por dois  ho-
mens não identificados duran-
te entrada ao vivo no telejornal
SBT Rio para mostrar a greve
dos funcionários do BRT, no
terminal Alvorada, na Barra da
Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta
sexta-feira. Ela estava com o
repórter cinematográfico Ed-
son Santos.

Durante a reportagem, dois
homens sem uniforme disse-
ram que eram seguranças do lo-
cal e impediram a repórter de
trabalhar no terminal de ôni-
bus. As imagens mostram eles
bloqueando por diversas vezes
a visão da repórter e se colocan-
do na frente da câmera. Segun-

do Branca, eles desligaram um
dos cabos, a impedindo de ou-
vir a apresentadora.

Mesmo intimidada pelos
dois homens, Branca continuou
ao vivo explicando que estava a
caminho da passarela para in-
formar sobre o serviço à popu-
lação. Ela disse para os dois ho-
mens que eles estavam cercean-
do sua liberdade de expressão
"Olha só, o senhor está no ar e
ao vivo. O senhor me dê licença,
está atrapalhando o meu traba-
lho", disse a repórter.

Em nota, o SBT disse que re-
pudia veementemente a intimi-
dação contra a equipe da repór-
ter Branca Andrade e do repór-
ter cinematográfico Edson San-

tos durante entrada ao vivo no
telejornal. "O jornalismo presta
um serviço essencial para a po-
pulação e não deve sofrer ne-
nhum tipo de censura."

Segundo a emissora, a equi-
pe de reportagem conseguiu
realizar seu trabalho e informar
a população sobre os efeitos da
paralisação após a repercussão
imediata do caso na TV aberta,
nas redes sociais e manifesta-
ção de autoridades, como o pre-
feito do Rio Eduardo Paes.

"O SBT agradece também à
Polícia Militar do Rio de Janeiro
que prontamente foi até o local
para garantir a integridade dos
profissionais e pede a imediata
identificação dos envolvidos."

Nota
HOMOFOBIA 
EM RESTAURANTE 

O ator e modelo Pedro
Guttman relatou ter sofrido
homofobia no tradicional
restaurante Alessandro &
Frederico, em Ipanema, no
Rio de Janeiro. O dono do
estabelecimento, Fabrizio
Giuliodori, teria chamado o
rapaz de "gazela". Em
entrevista, Pedro contou que
comemorava o aniversário
com a mãe e o marido,
Nicholas Oliveira, na quarta-
feira. A família pediu um
espumante e camarões
empanados. No entanto,
segundo o modelo, o
espumante estava quente e
os camarões com cheiro de
podre. Eles pediram a troca
da bebida, mas, insatisfeitos
com a comida, decidiram ir
embora do restaurante.
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País

USO DA RECEITA

STF envia à PGR notícia-crime
contra Flávio Bolsonaro 
O

ministro do STF (Su-
premo Tribunal Fe-
deral)  Ricardo Le-

wandowski enviou notícia-cri-
me contra o senador Flávio
Bolsonaro (Patriota-RJ), filho
do presidente Jair Bolsonaro
(PL), à PGR (Procuradoria-Ge-
ral da República). O parlamen-
tar é acusado de ter mobilizado
servidores da Receita Federal a
fim de tentar encontrar provas
de que suposto vazamento de
dados pessoais dele tenha da-

do início às investigações sobre
esquema de desvio de salário
de assessores na Alerj (Assem-
bleia Legislativa do Rio de Ja-
neiro).

O filho do presidente Jair Bol-
sonaro teria buscado a ajuda da
Receita para tentar reunir pro-
vas com o intuito de anular as
investigações da suspeita de que
ele tenha liderado uma organi-
zação criminosa para recolher
parte do salário de seus ex-fun-
cionários em benefício próprio.

A prática, conhecida como
"rachadinha", consiste na exi-
gência feita a assessores parla-
mentares de entregarem parte
de seus salários ao parlamentar.

A Receita não confirma a
apuração realizada a pedido de
Flávio.

Mas documentos obtidos
pelo jornal Folha de S.Paulo
por meio da Lei de Acesso à In-
formação mostram que, de ou-
tubro de 2020 a fevereiro de
2021,  o órgão deslocou dois

auditores fiscais e três analis-
tas tributários para fazer a apu-
ração.

Em petição entregue ao então
secretário especial da Receita,
José Barroso Tostes Neto, o se-
nador afirma ainda que a supos-
ta violação da qual teria sido ví-
tima representa um "imenso ris-
co à estabilidade das mais diver-
sas instituições do país", entre
elas a Presidência da República
e a Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro.

Ocupação de
leitos para
Covid foi de
61% em janeiro

O Boletim Covid-19 de fe-
vereiro da ANS (Agência Na-
cional de Saúde Suplementar)
mostrou que proporção de lei-
tos destinados para atendi-
mento à doença nos hospitais
da amostra voltou a crescer,
interrompendo a tendência de
queda observada desde abril
de 2021. O material com dados
sobre o comportamento do se-
tor de planos de saúde durante
a pandemia foi publicado nes-
ta sexta-feira.

"A ocupação de leitos de
UTI para casos de Covid-19
apresentou aumento significa-
tivo em janeiro de 2022, pas-
sando de 44% para 61%. Já a
ocupação de leitos de UTI para
demais procedimentos man-
tém tendência de estabilidade
que vem sendo observada des-
de março de 2021, tendo fica-
do em 75% no mês de janeiro",
informou a ANS. As informa-
ções são da Agência Brasil.

A taxa mensal geral de
ocupação de leitos, que en-
globa tanto atendimento à
Covid como demais procedi-
mentos, ficou em 73% em ja-
neiro de 2022.

ANS

Moraes bloqueia perfis do Telegram
e ameaça retirar aplicativo do ar
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

O ministro Alexandre de Mo-
raes, do STF (Supremo Tribunal
Federal), ameaça em decisão
dada nesta sexta-feira, bloquear
o Telegram pelo prazo inicial de
48 horas, além de aplicar multa
ao aplicativo de mensagens de
origem russo, caso não haja a
suspensão de alguns perfis de
usuários.

O alerta vem em despacho
em que Moraes pede bloqueio
de alguns perfis na plataforma, o
que deverá ocorrer no prazo de
até 24 horas. O ministro é relator
do inquérito sobre as milícias
digitais na Corte.

"A efetivação da determina-
ção judicial de bloqueio (dos
perfis) deverá ocorrer no prazo
máximo de 24 horas, sob pena
de suspensão dos serviços do

Telegram no Brasil, pelo prazo
inicial de 48 horas", diz o minis-
tro na decisão.

Ele também estipula multa
diária de R$ 100 mil por perfil in-
dicado e não bloqueado no pra-
zo fixado. O ministro pede o en-
caminhamento urgente da deci-
são à Polícia Federal. O Painel
não conseguiu esclarecer quais
são os perfis com pedido de blo-
queio, nem o número.

O Telegram, bastante usado
por bolsonaristas, não tem sede
no Brasil, apenas um escritório
de representação comercial no
Rio de Janeiro, como revelou a
Folha.

Um projeto de lei em tramita-
ção no Congresso prevê que ele
seja suspenso caso não colabore
com as autoridades brasileiras.
Também pode haver uma deci-
são judicial nesse sentido.

BOLSONARISMO

Na 4a troca de 
direção, PF vira joguete 
no governo Bolsonaro

CASA DA MÃE JOANA

MARIANNA HOLANDA E
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

O governo do presidente
Jair Bolsonaro (PL) trocou
nesta sexta-feira o diretor-ge-
ral da Polícia Federal.

Em edição extra do Diário
Oficial da União, saiu a exone-
ração de Paulo Gustavo Maiu-
rino e a nomeação de Márcio
Nunes de Oliveira.

A troca surpreendeu auxi-
liares palacianos e aliados do
governo. Segundo a Folha
apurou, trata-se de uma esco-
lha do ministro da Justiça, An-
derson Torres. A PF está sob
sua alçada na pasta.

Nunes era, até então, se-
cretário-executivo de Torres.
No Twitter ,  o  ministro  da
Just iça,  Anderson Torres,
disse que Maiurino irá assu-
mir o comando da Secretaria
Nacional de Política sobre
Drogas.

A troca no comando da PF é
uma demonstração de força
do ministro, que entrou no go-
verno em março do ano passa-
do, quando André Mendonça
deixou a pasta. Torres era se-
cretário de Segurança Pública
do governador do Distrito Fe-
deral, Ibaneis Rocha.

Com a mudança, será o
quarto diretor-geral que assu-
me a corporação e a quinta
nomeação do presidente.
Houve ainda um delegado que
chegou a ser nomeado, mas
não assumiu. Bolsonaro ten-
tou colocar o aliado Alexandre
Ramagem no cargo, mas foi
impedido pelo STF (Supremo
Tribunal Federal).

Neste mês de fevereiro de
2022, uma decisão de Maiuri-
no de rebater declarações do
ex-ministro e presidenciável
Sergio Moro (Podemos) em-
purrou a instituição para den-
tro do debate eleitoral.

Lula dá aval a Otto
Alencar, PT se rebela
e pressiona Wagner 

BAHIA

CATIA SEABRA E JOÃO PEDRO
PITOMBO/FOLHAPRESS

No mesmo dia em que o se-
nador Jaques Wagner infor-
mou à bancada petista que não
quer ser candidato na eleição
deste ano, o senador Otto Alen-
car (PSD) indicou a aliados que
até poderá aceitar a missão de
concorrer ao Governo da Ba-
hia, desde que tenha estrutura
e a base unificada em torno de
seu nome.

O senador do PSD já tem o
aval do ex-presidente Lula (PT),
que afirmou que Otto pode ser
candidato ao que quiser que te-
rá o seu apoio. Mas enfrenta as
arestas de uma base que rachou
após recuo de Wagner e a deci-
são do governador Rui Costa
(PT) de ser candidato ao Sena-
do. A aliados Otto tem lembrado
a necessidade de unidade e or-
ganização para lançamento de
uma candidatura dessa magni-

tude. E tem repetido que não se
preparou para ser candidato a
governador, mas sim a senador.

Para piorar o cenário, parte
da bancada do PT iniciou uma
rebelião contra a candidatura de
Otto, com declarações públicas
que reafirmam o nome de Ja-
ques Wagner ao governo.

Wagner anunciou nesta
quinta-feira em reunião com
deputados federais e estaduais
do PT que não quer ser candida-
to -seu mandato no Senado vai
até fevereiro de 2027. Dias antes,
ele já havia anunciado sua deci-
são ao ex-presidente Lula.

A conversa com os deputa-
dos gerou reações duras, com
declarações públicas contra a
candidatura de Otto: "Eu acho
que essa tese é uma grande bar-
beiragem política, no meu pon-
to de vista. O nome que unifica
todos os partidos é o de Wag-
ner", disse o deputado federal
Valmir Assunção (PT).

Nota
RANDOLFE TENTA REAPROXIMAR LULA DE MARINA

Uma das prioridades do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que
entrou na coordenação da pré-campanha de Lula, é reaproximar o
ex-presidente de Marina Silva (Rede-AC). Ele pretende mediar uma
conversa entre os dois nas próximas semanas. O petista e Marina
se afastaram depois que ela pediu demissão do Ministério do Meio
Ambiente, no segundo governo Lula, e passou a fazer oposição ao
governo. A ambientalista chegou a ser duas vezes candidata à
Presidência da República contra Dilma Rousseff. A Rede deve
formar uma federação com o PSOL, e se juntar em uma coligação
de apoio a Lula já no primeiro turno. Marina, no entanto, tem
deixado claro que não pretende apoiar Lula já na primeira rodada
das eleições. Mesmo assim, Randolfe acha importante que ela e o
ex-presidente dialoguem.

PF descobre esquema que
clonou 3.300 viaturas do EB

Uma investigação da Polícia
Federal fez com que 95 servido-
res do Detran, sendo 85 de São
Paulo, fossem afastados de suas
funções, sob a suspeita de terem
contribuído para clonagem de
10 mil veículos, sendo 3.300 do
Exército brasileiro.

A investigação da PF aponta
que as fraudes veiculares, consi-
deradas crimes federais, gera-
ram um prejuízo de R$ 500 mi-
lhões.

O Detran de São Paulo afir-
mou, em nota, ter afastado todos
os servidores assim que infor-
mado sobre as supostas irregula-
ridades.

Além dos profissionais, tam-
bém foram inativados 20 despa-
chantes e suspensos os serviços
de uma empresa responsável
por realizar laudos de vistoria
para o órgão.

A PF afirma investigar desde o
fim de 2020 supostas clonagens
de veículos, com suspeitos em 11
estados. Foram cumpridos, na
quinta-feira passada, 82 manda-
dos de busca e apreensão, além
de seis de prisão. A ação contou
com apoio da PRF (Polícia Rodo-
viária Federal).

Ao todo, cinco pessoas foram
presas até o momento. Os locais

das detenções não foram infor-
mados. Carros de luxo, dinheiro
e documentos também foram
apreendidos. A instituição inves-
tiga a origem deles.

O delegado da Polícia Federal
Elmer Coelho Vicenzi afirmou
que o Exército ajudou a identifi-
car as viaturas operacionais em-
placadas indevidamente.

O policial explicou que a frau-
de ocorre na fase de pré cadastro
de veículos, quando saem da fá-
brica.

"O veículo sai da fábrica e re-
cebe um número de chassi, aí
entra no banco de dados do Re-
navam (Registro Nacional de
Veículos Automotores). Contu-
do, quando o veículo é vendido,
exportado, ou adquirido pelo
Exército, por exemplo, a alimen-
tação com dados ao Renavam é
interrompida. Ou seja, os crimi-
nosos usam essa brecha para ob-
ter o número dos chassis e usam
eles para 'esquentar' (legalizar)
outros veículos, em alguns casos
roubados", explicou em coletiva
de imprensa nesta quinta.

A suposta participação dos
funcionários do Detran, apon-
tam as investigações, seria justa-
mente em contribuir para a clo-
nagem deste tipo de veículo

mencionado pelo delegado.
Os suspeitos, ainda de acor-

do com as investigações, faziam
o abatimento ilegal dos veícu-
los –sendo a maioria caminho-
netes– e os emplacavam indevi-
damente.

Com isso, eles conseguiam
abatimento entre R$ 30 mil e R$
40 mil, vendendo em seguida os
veículos, sem recolhimento de
impostos.

Dos R$ 500 milhões de prejuí-
zos estimados pela PF, cerca de
R$ 35 milhões já foram recupera-
dos, em dez meses de trabalho.

Além dos 85 funcionários do
Detran afastados de São Paulo,
também foram demovidos de
seus cargos, a pedido da Justiça,
outros sete em Tocantins, além
de três em Minas Gerais.

Os suspeitos poderão respon-
der pelos crimes de inserção de
dados falsos, financiamento
fraudulento, lavagem de dinhei-
ro e organização criminosa.

Os mandados de busca e
apreensão, assim como os de
prisão, foram cumpridos por 400
agentes federais em São Paulo,
Minas Gerais, Tocantins, Pará,
Mato Grosso do Sul, Goiás, Pa-
raíba, Ceará, Paraná, Pernambu-
co e Maranhão.

DETRAN
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Mundo

Membro da Academia Brasileira de Letras, Doutor
Honoris Causa da Unirio e Professor de História 

e Filosofia da Educação

Arnaldo Niskier

A perda de 
Candido Mendes

Oeducador, professor, advogado e membro
da Academia Brasileira de Letras Candido

Mendes de Almeida tinha 93 anos de existência.
Vítima de uma embolia pulmonar, perdeu  a vi-
da, deixando viúva a médica e pneumologista
Margareth Dalcomo, uma figura notável no com-
bate à Covid-19.

Tive com Cândido um convívio de mais de 50
anos, desde que ele  me convidou para lecionar
na Universidade Candido Mendes. A matéria era
Teoria da Administração, nos cursos superiores
da sua instituição. Vivi o prazer de ser Professor
Emérito da UCAM.

Grande e ativo pensador de ciência política,
Candido Mendes foi o criador do Instituto Uni-
versitário de Pesquisas, onde realizou trabalhos
de grandes  relevo.

Deu aulas em Universidades americanas, co-
mo Harvard e Columbia, além de ter trazido ao
Brasil figuras eminentes da cultura universal, co-
mo o francês Edgard Morin, que se tornou seu
grande amigo.

Em 1998, numa visita da Academia Francesa
ao Rio de Janeiro, em conversa com o então Se-
cretário Perpétuo Maurice Druon, eu e Cândido
Mendes acertamos criar a Academia da Latinida-
de, que passou desde então a funcionar de forma
independente. Na época, eu estava na presidên-
cia da  Academia Brasileira de Letras.

Escreveu obras importantes, entre as quais
“Nacionalismo e Desenvolvimento”(1963), “O
país da paciência”(2000), “Por que me envergo-
nho do meu país”(2010) e “A razão arma-
da”(2012). Lecionou na PUC-Rio e na Fundação
Getúlio Vargas. Foi figura de destaque da Acade-
mia Brasileira de Letras e a sua importância pode
ser medida pelas palavras do acadêmico Merval
Pereira a  seu respeito: “O vigor da voz de Cândi-
do Mendes se fez ouvir durante décadas na defe-
sa dos direitos humanos, da democracia, espe-
cialmente durante a ditadura militar.”

Foi uma figura destacada da Faculdade de Di-
reito Candido Mendes, onde lecionou a partir de
1962 e serviu à Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), além da Comissão Pontifícia
de Justiça e Paz. Fazia dupla com o irmão – o bis-
po D. Luciano Mendes de Almeida, já falecido.
Eles farão falta à Igreja do Brasil.

GUERRA

Rússia ameaça Finlândia e
Suécia caso se juntem à OTAN
A

pós a primeira-ministra
Sanna Marin afirmar
que a Finlândia está

pronta para se candidatar à
Otan (Organização do Tratado
do Atlântico Norte), caso a
aliança seja necessária para ga-
rantir a segurança nacional em
um momento grave, o governo
russo declarou que qualquer
tentativa do país nesse sentido
teria "sérias consequências polí-
ticas e militares".

O aviso também se estende à
Suécia que, junto à Finlândia,

foi convidada para participar da
reunião da Otan que ocorre
nesta sexta-feira. O Ministério
das Relações Exteriores da Rús-
sia ressaltou que a política de
não alinhamento militar da Fin-
lândia é fundamental para a
manutenção da segurança e da
estabilidade na região norte da
Europa.

Embora tenham sido convi-
dadas à reunião da Otan, nem
Suécia nem Finlândia fizeram
qualquer declaração ou movi-
mento que indique interesse

em se juntar à aliança coman-
dada pelos EUA. A Finlândia
não descarta a hipótese, mas
não sinalizou nada para além
do hipotético. Já a primeira-mi-
nistra sueca, Magdalena An-
dersson, foi taxativa ao afirmar
que não há qualquer intenção
nesse sentido.

Ao contrário, a mandatária
frisou a importância da Suécia
continuar "clara e previsível",
mantendo sua política de não
estabelecer alianças militares,
"o que serve muito bem aos in-

teresses suecos". Andersson, no
entanto, condenou as ações da
Rússia na Ucrânia, afirmando
que são claras violações do di-
reito internacional e atentam
contra a segurança da Europa.

Questionado sobre as amea-
ças russas aos dois países es-
candinavos, Ned Price, porta-
voz do Departamento de Estado
americano, afirmou que não fa-
laria em nome da Suécia e da
Finlândia, mas ressaltou que
cada país é livre para escolher
suas alianças.

Putin diz a Xi querer dialogar com Ucrânia,
e chinês apoia esforço para resolução

Em posição geopolítica com-
plexa e pressionada a condenar
a Rússia, a China se recusou no-
vamente nesta sexta-feira a usar
a palavra "invasão" para o con-
flito na Ucrânia.

A porta-voz do ministro das
Relações Exteriores, Hua Chu-
nying reconheceu que a situa-
ção "não é a que gostaríamos de
ver", mas preferiu apontar o de-
do para os Estados Unidos. Se-
gundo ela, os americanos são
responsáveis por inflamar a cri-
se nas últimas semanas. O go-
verno Joe Biden havia alertado
que a invasão russa à Ucrânia
era iminente.

"A China tem tido uma ati-
tude responsável  e  tentado
persuadir todos os lados a não
aumentar as tensões ou incitar
a guerra. Aqueles que seguem
a liderança americana atiçam
as chamas e depois culpam ou-
tros que são os verdadeiros
responsáveis", afirmou nesta

sexta-feira.
Apesar de afirmar acreditar

no respeito à integridade territo-
rial de todos os países, o regime
chinês vê a questão da Ucrânia
como tendo um próprio contex-
to histórico complexo e especial.

"Entendemos as preocupa-
ções legítimas da Rússia em
questões de segurança", disse
outro porta-voz da chancelaria,
Wang Wenbin, em entrevista.

Aliados estratégicos da Rús-
sia, dirigentes chineses têm ter-
giversado quanto a perguntas
sobre sanções econômicas im-
postas pelos Estados Unidos e a
União Europeia. Uma das ques-
tões é se o país está disposto a
aumentar a compra de petróleo
russo. Wang respondeu apenas
que "sanções nunca foram uma
maneira eficaz de responder
problemas."

Em conversa telefônica, o lí-
der chinês Xi Jinping disse ao
russo Vladimir Putin apoiar os

esforços russos para resolver a
crise na Ucrânia com diálogo,
segundo a televisão estatal
CCTV, da China. Putin teria
afirmado, segundo a emissora,
estar disposto a manter con-
versas de "alto nível" com os
ucranianos.

Horas depois da assistente do
ministro empurrar a culpa para
os aliados dos Estados Unidos, a
chanceler britânica Liz Truss
declarou esperar que a China
defenda a soberania ucraniana.
O governo do Reino Unido co-
brou um posicionamento de Pe-
quim sobre os ataques russos.

"Falei com [o chanceler chi-
nês] Wang Yi sobre a invasão à
Ucrânia e deixei claro que as
ações russas são uma violação
flagrante da Carta da ONU", dis-
se Truss em comunicado. "Co-
mo membro permanente do
Conselho de Segurança da
ONU, esperamos que a China
defenda a soberania e a integri-

dade territorial da Ucrânia."
Em reunião no Conselho de

Segurança das Nações Unidas
na última quinta-feira, enquan-
to acontecia a invasão, o embai-
xador chinês Zhang Jung não ci-
tou a Rússia, guerra ou invasão.
Limitou-se apenas a pedir cal-
ma aos envolvidos.

Xi Jinping havia dado seu
apoio a Putin em suas reivindi-
cações de que a Otan deveria fi-
car fora do antigo espaço sovié-
tico. Ele também condenou o
deslocamento de militares do
ocidente para a região.

O líder da China e o presiden-
te da Rússia se encontraram na
abertura das Olimpíadas de In-
verno, no último dia 4. Logo de-
pois, os dois países divulgaram
um comunicado conjunto se co-
locando contra a expansão da
Otan e os pactos militares ame-
ricanos na região Indo-Pacífico,
uma região de interesse funda-
mental para os chineses.

União Europeia sobe o tom e
discute sanções contra Putin 

A União Europeia (UE) subiu o
tom sobre as sanções contra a
Rússia nesta sexta-feira, após os
ataques à Ucrânia, e discute con-
gelar ativos do presidente Vladi-
mir Putin e do chanceler russo,
Serguei Lavrov. Segundo o minis-
tro das Relações Exteriores de Lu-
xemburgo, Jean Asselborn, o blo-
co está próximo de um acordo pa-
ra impor sanções aos políticos rus-
sos. As retaliações serão discuti-
das em uma reunião com repre-
sentantes da UE ainda nesta sexta
em Bruxelas, na Bélgica.

Questionado sobre eventuais
reações de Putin e Lavrov, Assel-
born disse que os dois "vivem em
uma bolha e que não podem mais
reconhecer a realidade".

O porta-voz do Kremlin, Dmitri
Peskov, recusou-se a comentar
sobre a possibilidade de sanções
diretas contra Putin e Lavrov.

Além das medidas contra os
chefes russos, o presidente do
Conselho Europeu, Charles Mi-
chel, disse que a UE prepara mais
sanções econômicas. Em sua opi-
nião, o pacote aprovado pelos lí-
deres dos 27 países do bloco na
quinta-feira passada não é sufi-
ciente.

A ameaça foi feita poucas horas
depois de o presidente da Ucrânia,
Volodimir Zelenski, pedir medi-
das mais duras contra Moscou.

"As possibilidades de sanções
ainda não foram esgotadas. A
pressão sobre a Rússia deve au-
mentar", escreveu Zelenski no
Twitter, que disse ter enviado a
mensagem à presidente da Co-
missão Europeia, Ursula von der
Leyen. Os líderes da UE aprova-
ram na quinta, durante cúpula de
emergência em Bruxelas, sanções
que atingem os setores de energia,

finanças e transporte da Rússia,
bem como restrições às exporta-
ções de tecnologia e à concessão
de vistos.

Os países do bloco preferiram
não excluir, por enquanto, os ban-
cos russos do sistema interbancá-
rio Swift, um passo considerado
de efeito devastador e com conse-
quências que poderão ser senti-
das inclusive em outros países da
Europa.

Autoridades financeiras disse-
ram que o bloco está pronto para
aguentar impactos econômicos
que devem girar em torno do au-
mento do preço da energia. "Mas
os custos de reagir a essa invasão,
a essa violação da lei internacio-
nal, são custos com os quais deve-
mos arcar", disse o comissário
econômico europeu Paolo Genti-
loni.

O Kremlin avaliou que as san-

Mais de 50 mil deixaram
Ucrânia desde invasão russa

Mais de 50 mil pessoas já
fugiram da Ucrânia desde o
início da invasão russa, infor-
mou o Acnur (Alto Comissa-
riado das Nações Unidas para
Refugiados) nesta sexta-feira.
A maioria teria ido em direção
à Moldávia e à Polônia -este
último, o maior país da divisa
oeste da Ucrânia. As duas na-
ções compartilham 535 km de
fronteira.

Na quinta-feira passada, as
Nações Unidas informaram
que mais de 100 mil pessoas já
haviam se deslocado devido ao
conflito. Neste caso, os núme-
ros englobam aqueles ucrania-
nos que se deslocaram inter-
namente e os que fugiram para
outros países.

Estima-se que essa migra-
ção possa envolver até 5 mi-
lhões de moradores, sendo
que 3 milhões devem ir para a
Polônia -a população total da
Ucrânia é de cerca de 44 mi-
lhões de pessoas. Apenas na
quinta, autoridades fronteiri-
ças afirmaram que 29 mil en-
traram em solo polonês.
Grande parte segue para cen-
tros de acolhimento de refu-
giados, organizados por Var-
sóvia e pela comunidade eu-
ropeia.

Até agora, os campos rece-
bem principalmente mulheres
e crianças, uma vez que ho-
mens estariam sendo impedi-
dos de deixar o país, sob justifi-
cativa de necessidade militar.

ções ocidentais impostas à Rússia
causariam problemas a Moscou,
mas que não são intransponíveis.
O país está decidido a ampliar
seus laços comerciais e econômi-
cos com nações asiáticas.

Peskov, porta-voz do Kremlin,
disse que a Rússia já havia reduzi-
do sua dependência das importa-
ções estrangeiras para se proteger
contra sanções.

"O objetivo principal era asse-
gurar a completa autossuficiência
e a substituição das importações,
se necessário", disse Peskov. "Em
grande medida este objetivo foi al-
cançado. Sem dúvida haverá pro-
blemas, mas eles não serão insu-
peráveis."

O Ministério da Economia dis-
se que a Rússia enfrentou sanções
durante muito tempo e que está
reavaliando seus laços comerciais
para combater o que chamou de
ameaça que emana do Ocidente.

"Entendemos que a pressão de
sanções que enfrentamos desde
2014 vai se intensificar", informou
a pasta russa. "A retórica de alguns
de nossos colegas do exterior foi
tal que estamos prontos para po-
tenciais novas sanções por um
longo tempo."
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