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GUERRA

Mais de 1 mi
deixaram a
Ucrânia em
uma semana
A guerra da Ucrânia já levou
ao deslocamento de mais de 1
milhão de refugiados apenas
oito dias após o início da campanha militar da Rússia. O número foi divulgado pelo Acnur,
a agência da ONU para refugiados. Até esta quinta-feira, a base de dados da organização
marcava 1.045.459 pessoas fugindo da Ucrânia, no que a
agência de notícias Associated
Press chamou de "o êxodo de
refugiados mais rápido do século". Para efeito de comparação, a quantidade de deslocados equivale à população de capitais brasileiras como Maceió
e Campo Grande. Também corresponde a pouco mais de 2%
de toda a população ucraniana.
Cerca de 200 mil novos refugiados foram registrados pelo Acnur somente na quarta-feira
passada. A base de dados da
agência é atualizada todos os
dias pela manhã desde o último
dia 24 de fevereiro -no primeiro
dia de conflito, diga-se, a ONU
e a Comissão Europeia contaram entre 100 mil e 120 mil
pessoas deslocadas. "É hora de
as armas silenciarem para que
a assistência humanitária possa ser providenciada na Ucrânia", escreveu Filippo Grandi,
alto comissário da Acnur, nas
redes sociais. Aproximadamente meio milhão de pessoas
se deslocaram à Polônia, de
longe o país que mais vem acolhendo refugiados do conflito.
Varsóvia compartilha mais de
500 quilômetros de fronteira
com Kiev. PÁGINA 6

CNC

Total de famílias com contas
atrasadas é maior em 12 anos
O percentual de famílias com dívidas e/ou contas em atraso apresentou, em fevereiro, o maior patamar desde março de 2010, segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada onte, no Rio de Janeiro, pela Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Sobre o
cenário, o presidente da CNC, José Roberto Tadros (foto), disse que a

escalada dos juros, que encarece o crédito, dificulta a renegociação
das dívidas. “O panorama mostra que, na margem, o custo do crédito
mais elevado e o próprio endividamento entre as pessoas que vivem
no mesmo domicílio dificultam a contratação de novas dívidas e o
pagamento dos compromissos na data de seus vencimentos”, disse
ele, em nota. PÁGINA 2
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO DESTADO DO AMAZONAS

COMÉRCIO EXTERIOR

Balança registra segundo maior
superávit para meses de fevereiro
Depois de registrar déficit em janeiro, a balança comercial se recuperou em fevereiro e teve o segundo maior resultado positivo para o
mês. No mês passado, o país exportou US$ 4,049 bilhões a mais do
que importou. O superávit só não foi maior que o de fevereiro de 2017,
quando o país vendeu US$ 4,229 bilhões a mais do que comprou. No
primeiro bimestre deste ano, a balança comercial acumula superávit
de US$ 3,835 bilhões. Isso representa mais que o dobro do resultado

obtido em janeiro e fevereiro do ano passado (US$ 1,616 bilhões), mas
está longe do recorde de US$ 6,722 bilhões registrado nos dois primeiros meses de 2017. No mês passado, o Brasil vendeu US$ 22,913 bilhões para o exterior e comprou US$ 18,864 bilhões. Tanto as importações como as exportações bateram recorde em fevereiro, desde o início da série histórica, em 1989. As exportações subiram 32,6% em relação a fevereiro do ano passado, pelo critério da média diária. PÁGINA 2
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RJ inicia obras
emergenciais
em bairros
de Petrópolis
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STF mantém fundão eleitoral de R$ 5 bi
O STF (Supremo Tribunal Federal) manteve ontem o fundo eleitoral
público de R$ 4,96 bilhões aos partidos em 2022. O julgamento começou
no último dia 23 e foi encerrado na tarde desta quinta-feira, com 9 votos a
favor e 2 contra a manutenção do fundão. Só os ministros André Mendonça, relator do processo, e Ricardo Lewandowski votaram pela redução do montante. Entre os nove ministros que entenderam como constitucional o valor atual do fundão, houve uma divisão de entendimentos,

que não deve afetar a quantidade de recursos que irá para as legendas
neste ano. Os ministros Kassio Nunes Marques, Alexandre de Moraes,
Luiz Fux, Edson Fachin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes consideraram que
não foi inconstitucional a elevação, pelo Congresso, do valor do fundo
para R$ 5,7 bilhões na aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Posteriormente, quando o Congresso votou a Lei Orçamentária Anual, os
R$ 5,7 bi para o fundo acabaram reduzidos para os quase R$ 5 bi. PÁGINA 5
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Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(2/2)
Poupança 3
(4/3)
TR (prefixada)
(29/8/2017)

R$ 1.212,00 IGP-M
1,83% (fev.)
R$ 3,7053 IPCA 5
0,88% (fev.)
CDI
10,75% 0,08
até o dia 03/mar
OURO
0,60% BM&F/grama
R$ 308,50
EURO Comercial
Venda: 5,5579
0,0098 Compra: 5,5573

EURO turismo
Compra: 5,6017
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,0473
DÓLAR comercial
Compra: 5,0254
DÓLAR turismo
Compra: 5,0292

Venda: 5,7817
Venda: 5,0479
Venda: 5,0260
Venda: 5,2092
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Dólar fecha a R$ 5,02
com procura por
commodities; Bolsa cai
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL
Beneficiado pelo aumento
da procura por matérias-primas, o dólar caiu pelo segundo dia consecutivo, e praticamente zerou a alta iniciada
após o início da guerra entre a
Rússia e a Ucrânia. A Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa) subiu na maior parte do
dia, mas perdeu força durante
a tarde e encerrou próxima da
estabilidade.
O dólar comercial fechou
ontem vendido a R$ 5,028,
com recuo de R$ 0,049
(1,55%). A cotação abriu estável, mas operou em baixa no
restante da sessão. A moeda
teve o maior recuo diário desde 31 de janeiro. A cotação está no menor nível desde quarta-feira da semana passada,
quando tinha encerrado a R$
5, na véspera da invasão de
territórios ucranianos por forças russas.
No mercado de ações, o dia
foi menos positivo. O Índice
Bovespa (Ibovespa), fechou
aos 115.165 pontos, com recuo
de apenas 0,01%. O indicador
acompanhou as perdas das
bolsas norte-americanas, em
meio ao agravamento das tensões entre a Rússia e países do
ocidente. Ações que se valorizaram nos últimos dias, como
petroleiras e varejistas, caíram

hoje. A queda só não foi maior
porque os papéis de bancos,
mineradoras e siderúrgicas
subiram.
A valorização das commodities (bens primários com cotação internacional) e a procura
por matérias-primas têm mantido a entrada de fluxos de dólares no Brasil. O dólar caiu ainda
mais após a divulgação de que a
balança comercial registrou,
em fevereiro, o segundo maior
superávit da história para o
mês, de US$ 4,049 bilhões.
Além dos resultados comerciais, o Banco Central divulgou que, no mês passado, o
Brasil recebeu cerca de US$ 6
bilhões em câmbio contratado
(operações que incluem a entrada de recursos e os adiantamentos de contratos de câmbio). A entrada de recursos foi
a mais alta em três anos.
No mercado externo, os investidores ainda refletem as
afirmações do presidente do
Federal Reserve (Fed, Banco
Central norte-americano), Jerome Powell. Na quarta-feira,
ele declarou que pretende pedir aos diretores do órgão que
elevem em apenas 0,25 ponto
percentual os juros básicos
nos Estados Unidos na reunião deste mês. Um ajuste monetário gradual dos Estados
Unidos beneficia países emergentes, como o Brasil.

DIGITAL

BC escolhe 9 projetos
para estudo sobre real
Nove projetos foram selecionados pelo Banco Central e
pela Fenasbac (Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central) para
participar do Lift Challenge sobre real digital.
O desafio representa um passo a mais nos estudos sobre como viabilizar a implementação
de uma moeda digital brasileira.
Ao todo, foram 47 propostas
apresentadas por 43 empresas.
Devido ao curto período de
tempo de desenvolvimento, de
28 de março a 29 de julho, algumas proposições foram feitas
em consórcio.
Entre os projetos selecionados, estão soluções envolvendo
varejo físico (Aave), transações
de imóveis ou veículos (Banco
Santander), pagamentos offline
(Giesecke + Devrient) e interoperabilidade a partir de blockchain, que permite transações
internacionais (Itaú Unibanco,
B3 e R3).
Também foram escolhidas
propostas voltadas a um sistema para liquidação de ativos financeiros (Febraban), uso de
entrega contra pagamento
(DvP) de ativos digitais (Mercado Bitcoin com Fundação
CPQD e Bitrust) e uso de internet das coisas para o meio logístico de e-commerce (Tecban e
Capitual).
Completam a lista casos de
financiamento rural com rastreio de transações a partir da
programabilidade (VERT, Digital Assets e Oliver Wyman) e de
soluções de interação com o
mercado financeiro global para
pequenas e médias empresas
(Visa, Consensys e Microsoft).
"As propostas selecionadas
nos trazem a oportunidade de

debater profundamente os casos de uso da moeda digital brasileira, amadurecendo modelos
de negócios baseados nessa tecnologia para dar continuidade
ao processo de criação da nossa
CBDC (Central Bank Digital
Currency)", disse o coordenador do Lift Challenge, Fábio
Araújo, em nota.
Os escolhidos buscam resolver questões que são entraves
para a implementação da versão
virtual do real, como liquidação
de transações com ativos digitais (entrega contra pagamento
ou DvP) e soluções para câmbio
entre moedas (pagamento contra pagamento ou PvP).
Ideias que cobriam o universo de aplicação de internet das
coisas (IoT) e finanças descentralizadas (DeFi) também tiveram preferência, além daquelas
que buscavam potenciais soluções de pagamento em que tanto pagador quanto recebedor se
encontram sem acesso à internet (dual offline).
Avaliar os casos de uso do
real digital estava entre os critérios de seleção, assim como o
interesse para a sociedade brasileira. A viabilidade tecnológica e a capacidade de execução
nos quatro meses do desafio
também foram levadas em consideração.
"Como é um tema de alta
complexidade e os projetos
precisam de mais maturidade,
esperávamos receber uma dúzia de propostas. Foram 47, um
número bem acima do previsto", afirmou Rodrigoh Henriques, líder de inovações financeiras da Fenasbac e coordenador do Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (Lift Lab).

Total de famílias com contas
atrasadas é maior em 12 anos
O

percentual de famílias com dívidas e/ou
contas em atraso
apresentou, em fevereiro, o
maior patamar desde março de
2010, segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor
(Peic), divulgada onte, no Rio de
Janeiro, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).
“Alcançando 27% dos lares, o
indicador de inadimplência
apresentou, em fevereiro, aumento de 0,6 ponto percentual
(pp) em relação a janeiro e de
2,5 pp na comparação com fevereiro de 2021. Já a parcela que
declarou não ter condições de
pagar suas contas ou dívidas em
atraso e, portanto, permanecerá
inadimplente, ela também acirrou na passagem mensal, com
aumento de 0,4 pp, a proporção
chegou a 10,5%, mesmo percentual de fevereiro do ano passado”, disse a CNC.
Segundo a pesquisa, o percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer (cheque
pré-datado, cartão de crédito,

cheque especial, carnê de loja,
crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e
de casa) atingiu 76,6% em fevereiro, retomando o nível apurado em dezembro de 2021. Há
um ano, a proporção de endividados era de 66,7%, 9,9 pp abaixo do número atual.
Sobre o cenário, o presidente
da CNC, José Roberto Tadros,
disse que a escalada dos juros,
que encarece o crédito, dificulta
a renegociação das dívidas. “O
panorama mostra que, na margem, o custo do crédito mais
elevado e o próprio endividamento entre as pessoas que vivem no mesmo domicílio dificultam a contratação de novas
dívidas e o pagamento dos compromissos na data de seus vencimentos”, disse ele, em nota.
Para a CNC, os dados do Banco Central mostram que as taxas
de juros médias nas linhas de
crédito com recursos livres às
pessoas físicas aumentaram de
39,4% em janeiro de 2021 para
46,3% em janeiro de 2022. Em
contrapartida, as concessões de
crédito com recursos livres para

pessoas físicas cresceram 13,1%
em termos reais na comparação
interanual, mas caíram 2,7% em
janeiro ante dezembro, na média diária.
MAIS DÍVIDAS
O endividamento e a inadimplência cresceram entre os dois
grupos de renda pesquisados.
Nas famílias com ganhos até dez
salários mínimos, o percentual
de endividados aumentou 0,4
pp, chegando a 77,8%. Já na parcela com renda acima de dez salários mínimos, a proporção de
endividados alcançou maior patamar histórico, 72,2%, com incremento anual de 10,1 pontos.
Entre os indicadores de inadimplência, o percentual de famílias com contas ou dívidas
em atraso na faixa de até dez
salários mínimos atingiu o
maior nível da série histórica
para meses de fevereiro, 30,3%.
Um ano antes, essa proporção
era de 27,4%. Na parcela com
maiores ganhos, o número
também aumentou, chegando
a 12,6%, o maior percentual
desde abril de 2018.

O endividamento no cartão
de crédito apresentou a primeira redução entre os endividados desde fevereiro de
2021, mas continua como o
principal tipo de dívida no
país. Representando 86,5% do
total de famílias endividadas,
o indicador está 6,5 pp acima
do percentual de fevereiro de
2021 e ainda 7,9 pp maior do
que em fevereiro de 2020, antes da crise da pandemia de
covid-19.
Para a economista da CNC
responsável pela pesquisa, Izis
Ferreira, o encarecimento do
crédito no Brasil e a fragilidade
apontada no mercado de trabalho devem seguir afetando a dinâmica do endividamento e da
inadimplência dos consumidores, especialmente em ano de
maior incerteza pelo processo
eleitoral.
“Consideramos necessárias e
relevantes as alternativas que
suportem o pagamento dos
compromissos financeiros assumidos e a renegociação das dívidas ou contas não pagas”, afirmou a economista.

COMÉRCIO EXTERIOR

Balança tem segundo maior
superávit para meses de fevereiro
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL
Depois de registrar déficit em
janeiro, a balança comercial se
recuperou em fevereiro e teve o
segundo maior resultado positivo para o mês. No mês passado,
o país exportou US$ 4,049 bilhões a mais do que importou. O
superávit só não foi maior que o
de fevereiro de 2017, quando o
país vendeu US$ 4,229 bilhões a
mais do que comprou.
No primeiro bimestre deste
ano, a balança comercial acumula superávit de US$ 3,835 bilhões. Isso representa mais que
o dobro do resultado obtido em
janeiro e fevereiro do ano passado (US$ 1,616 bilhões), mas está
longe do recorde de US$ 6,722
bilhões registrado nos dois primeiros meses de 2017.
No mês passado, o Brasil vendeu US$ 22,913 bilhões para o
exterior e comprou US$ 18,864
bilhões. Tanto as importações
como as exportações bateram
recorde em fevereiro, desde o
início da série histórica, em
1989. As exportações subiram

32,6% em relação a fevereiro do
ano passado, pelo critério da
média diária. As importações
aumentaram 22,9% na mesma
comparação.
Um dos principais responsáveis pela recuperação do saldo
comercial foi a valorização das
commodities (bens primários
com cotação internacional), que
subiram em fevereiro em meio
ao acirramento das tensões entre Rússia e Ucrânia. A recuperação de algumas safras, principalmente a de soja, também
contribuiu para o resultado.
No mês passado, o volume de
mercadorias exportadas subiu
22,6%, enquanto os preços aumentaram 13,5% em média em
fevereiro, na comparação com o
mesmo mês do ano passado.
Nas importações, a quantidade
comprada caiu 2,5%, mas os
preços médios subiram 30,9%.
SETORES
Ao analisar o desempenho no
setor agropecuário, a recuperação de safras pesou mais. O volume de mercadorias embarca-

das aumentou 61,2% em fevereiro na comparação com o mesmo mês de 2021, enquanto o
preço médio subiu 31,8%. Na indústria de transformação, o volume subiu 16,9%, com o preço
aumentando em nível parecido:
16,3%. Na indústria extrativa,
que engloba exportação de minérios e de petróleo, a quantidade aumentou 11,1%, enquanto
os preços médios caíram 3,1%.
Os produtos com maior destaque nas exportações agropecuárias foram trigo e centeio
não moídos (+874,7%), café não
torrado (+89,7%) e soja
(+187,5%). Na indústria extrativa, os maiores crescimentos foram registrados em óleos minerais brutos (+114,1%), petróleo
bruto (+74,2%) e minério de cobre (+19%).
Na indústria de transformação, os maiores aumentos ocorreram nos itens carne bovina
congelada ou refrigerada
(+81,8%), farelo de soja (+40,5%)
e combustíveis (+290,1%).
Quanto às importações, os
maiores crescimentos foram re-

gistrados nos seguintes produtos: cevada (+620%), na agropecuária; petróleo bruto (+109,6%)
e gás natural (+280%), na indústria extrativa; e adubos ou fertilizantes químicos (+112,6%), na
indústria de transformação.
Em relação aos fertilizantes, a
alta deve-se principalmente ao
aumento recente de preços. A
quantidade importada caiu cerca de 7% em fevereiro na comparação com fevereiro do ano
passado.
ESTIMATIVA
Para 2022, o governo prevê
superávit de US$ 79,4 bilhões,
valor parecido com o deste ano.
A estimativa, no entanto, ainda
não considera o impacto da
guerra entre Rússia e Ucrânia. A
projeção só deverá ser revisada
em abril.
As estimativas estão mais otimistas que as do mercado financeiro. O boletim Focus, pesquisa
com analistas de mercado divulgada toda semana pelo Banco
Central, projeta superávit de
US$ 64,06 bilhões neste ano.

INTERNET

Itaú volta ao normal após instabilidade
Após clientes do Itaú relatarem uma série de dificuldades
para conseguirem acessar suas
contas ontem, o banco afirmou
no final da tarde em postagem no
Twitter que os serviços foram
reestabelecidos.
Segundo o banco, a origem do
problema está relacionada com
um atraso no processamento de
dados bancários, o que gerou a
necessidade de reprocessamento.
O Itaú explicou que, para os
pagamentos que não puderam
ser feitos ao longo do dia devido
às falhas no sistema, os clientes

poderão fazer transferências por
meio do Pix. O banco também liberou operações de TED até
18h15.
O Itaú Unibanco foi alvo de diversas reclamações por parte de
clientes descontentes ao longo do
dia, com queixas envolvendo problemas de acesso a contas, incluindo pelo aplicativo do banco.
De acordo com o site de monitoramento de serviços online
Downdetector, as notificações de
usuários com problemas com as
contas do Itaú começaram a subir
por volta das 11h. Às 12h20, eram

04-mar-22 | 6:59 AM BRT

cerca de 3,2 mil notificações registradas pelo site de clientes do
banco. As reclamações começaram a diminuir no início da tarde.
Às 18h21, estavam em cerca de
450 as notificações identificadas
pelo site.
Durante o dia, houve também
relatos de clientes que receberam
valores não devidos em sua conta
corrente, bem como de clientes
que tiveram o saldo reduzido.
Além disso, segundo relatos,
usuários que tentavam acessar o
serviço do banco pelo navegador
de internet recebiam mensagem

de "erro 500", com o servidor afirmando que "não consegue processar este pedido de momento".
Há problemas também no acesso à central de atendimento por
telefone.
"Sugerimos que registre reclamação no SAC da instituição, na
Ouvidoria e no Banco Central,
através do telefone 145", informou o Procon-SP.
Depois de oscilarem no campo
positivo na maior parte da sessão,
as ações do Itaú encerraram o dia
próximas da estabilidade, com
ganhos de 0,08%, a R$ 25,05.
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METRÔ

STF mantém vergonhoso
fundo eleitoral de R$ 5 bi
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

O

STF (Supremo Tribunal Federal) manteve
ontem o fundo eleitoral público de R$ 4,96 bilhões aos
partidos em 2022.
O julgamento começou no último dia 23 e foi encerrado na tarde desta quinta-feira, com 9 votos
a favor e 2 contra a manutenção
do fundão. Só os ministros André
Mendonça, relator do processo, e
Ricardo Lewandowski votaram
pela redução do montante.
Entre os nove ministros que
entenderam como constitucional
o valor atual do fundão, houve
uma divisão de entendimentos,
que não deve afetar a quantidade
de recursos que irá para as legendas neste ano.
Os ministros Kassio Nunes
Marques, Alexandre de Moraes,
Luiz Fux, Edson Fachin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes consideraram que não foi inconstitucional
a elevação, pelo Congresso, do
valor do fundo para R$ 5,7 bilhões na aprovação da LDO (Lei

de Diretrizes Orçamentárias).
Posteriormente, quando o
Congresso votou a Lei Orçamentária Anual, os R$ 5,7 bilhões para o fundo acabaram reduzidos para os quase R$ 5 bilhões. O Planalto havia sugerido
que o montante do fundo fosse
de R$ 2,1 bilhões.
Já os ministros Luís Roberto
Barroso, Rosa Weber e Cármen
Lúcia entenderam que o valor
do Orçamento, de R$ 5 bilhões,
está de acordo com a Constituição, mas não os R$ 5,7 bilhões
da LDO.
O julgamento do fundão é emblemático para Mendonça, por
ser o seu primeiro como relator
de um processo julgado no plenário da corte. Ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça, ele é o mais novo membro
do Supremo, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e empossado em dezembro passado.
Apesar dos votos pela constitucionalidade do fundo, a maioria dos ministros se manifestou
nas sessões de forma crítica ao

valor aprovado pelo Legislativo.
Rosa Weber, a primeira a votar nesta quinta, disse que
"compartilhava o desconforto"
de colegas com relação ao aumento dos valores do fundo pelos congressistas.
Já Toffoli afirmou que, embora
investimentos públicos estejam
no "menor patamar da história",
têm aumentado os recursos para
financiamento de campanhas.
A ação contra o fundo foi apresentada pelo partido Novo. No
dia 23, o ministro André Mendonça, relator do caso, havia votado contra um fundo de quase
R$ 5 bilhões e entendido que os
valores devem voltar ao patamar
de 2020, de R$ 2 bilhões, mas corrigidos pela inflação.
Mendonça viu falta de proporcionalidade na decisão do Congresso e também um perigo irreparável ou de difícil reparação no
uso do montante para esse fim.
Ele refutou argumentos do partido Novo para contestar o fundo
eleitoral, que argumentava, por
exemplo, que havia desvios de fi-

nalidade e incompatibilidade
com o plano plurianual.
Porém disse que os ministros
do Supremo não são limitados a
avaliar apenas os argumentos de
quem apresentou a ação, mas,
"na verdade, examinar a constitucionalidade da lei ou ato normativo atacado de forma global, à
luz da Constituição da República
de 1988".
"Inexistiu explicação plausível
para o volume de verbas dedicadas ao fundo eleitoral alcançar o
patamar de R$ 5,7 bi na LDO [Lei
de Diretrizes Orçamentárias] ou
R$ 4,9 bi na LOA [lei orçamentária] -nas eleições gerais de 2022-,
em comparação às duas experiências anteriores, a de 2018 (R$
1,7 bi) e a de 2020 (R$ 2,1 bi)",
afirmou Mendonça.
"Em outras palavras, não considerei justificada a imprescindibilidade do aumento de ao menos 230% em relação às eleições
de 2020 e 288% em relação às
eleições de 2018 -podendo chegar a até 335% se considerada a
perspectiva da LDO", disse.

PARTIDOS

MDB desiste de federação, mas
busca unir Simone Tebet a Doria
DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS
O presidente nacional do
MDB, deputado Baleia Rossi
(SP), anunciou ontem que o partido não fará federação para as
eleições de outubro, mas não
descartou conversar com legendas de centro para construir uma
candidatura única à Presidência
-apesar de ter defendido a viabilidade da senadora Simone Tebet como nome da "terceira via".
As declarações foram dadas
em uma rede social. "Na condição de presidente nacional do
MDB, comuniquei aos diretórios estaduais, senadores e deputados que o nosso partido não
fará nenhuma federação para as
eleições de 2022", escreveu o deputado.
"Contudo, manteremos as

País/São Paulo

VERÃO: Nublado pela manhã.
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

conversas com os partidos do
centro democrático para a construção de uma candidatura única à Presidência da República.
Respeitando os demais pré-candidatos, o MDB seguirá na defesa da capacidade e viabilidade
do nome da senadora Simone
Tebet", prosseguiu.
Baleia Rossi disse ainda que
Tebet será, na próxima quintafeira, porta-voz do MDB nas inserções do partido na TV.
"Segue aberto, portanto, o
diálogo com os presidentes do
União Brasil, Luciano Bivar, e do
PSDB, Bruno Araújo, como também com todos que queiram
construir uma alternativa à polarização", concluiu.
O MDB vinha conversando
com as duas legendas sobre a
possibilidade de federação, mas

entraves dentro da União Brasil,
fusão do DEM e do PSL, atrapalharam as conversas. Já o PSDB
se uniu em federação com o Cidadania no último dia 19, após
deliberação da cúpula do partido presidido por Roberto Freire.
O PSDB tem o governador de
São Paulo, João Doria, como précandidato ao Executivo federal. A
União Brasil debate a possibilidade de lançar um nome para a
disputa, ainda que de vice.
Os partidos não descartam se
unir em torno de um nome para
torná-lo mais competitivo contra o presidente Jair Bolsonaro
(PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Tanto Tebet como Doria, no entanto, ainda patinam nas pesquisas. A
emedebista tem 1% da intenção
de votos, segundo pesquisa Da-

tafolha divulgada em dezembro.
Já Doria aparecia com 3% no cenário que incluía a senadora.
Na esquerda, PT e PSB também negociam uma federação,
mas a disputa ao Governo de
São Paulo trava as conversas.
O partido de Lula está decidido a lançar o ex-prefeito Fernando Haddad (SP) na disputa pelo
governo paulista. Já o ex-governador Márcio França não abre
mão de se candidatar ao Palácio
dos Bandeirantes pelo PSB.
Sem resolver essa questão,
tanto petistas como integrantes
do PSB avaliam que a federação,
que prevê a união formal dos
partidos ao longo de quatro
anos, tende a não sair do papel.
As legendas também conversam
com PV e PC do B para formar a
união de partidos.

Defensorias e entidades
entram com ação contra
reconhecimento facial
As defensorias públicas do
estado e da União, em conjunto com uma série de entidades
da sociedade civil, entraram
com ação para impedir o uso
de tecnologias de reconhecimento facial pelo Metrô em
São Paulo. O objetivo é impedir que 4 milhões de passageiros que circulam pelos trens e
estações tenham rostos e expressões coletados, mapeados
e monitorados.
Segundo os órgãos públicos
e entidades envolvidas na ação,
o sistema não atende a requisitos legais previstos na LGPD
(Lei Geral de Proteção de Dados), no Código de Defesa do
Consumidor, no Código de
Usuários de Serviços Públicos,
no ECA (Estatuto da Criança e
do Adolescente), na Constituição Federal e em tratados internacionais.
A LGPD determina que o tratamento de dados pessoais deve respeitar os direitos humanos, a dignidade e a cidadania.
Em nota, o Metrô afirma que
"a implantação do sistema atende aos requisitos da Lei Geral de
Proteção de Dados" e que prestará todos os esclarecimentos
necessários.
A parte central da ação diz
que o reconhecimento facial
aumenta o risco de discriminação de pessoas negras, não binárias e trans, porque esse tipo
de tecnologia não tem alta precisão e está "imerso em ambiente de racismo estrutural".
Segundo a ação proposta
pelas entidades, mesmo os
melhores algoritmos dispõem
de pouca precisão ao realizar
o reconhecimento de pessoas
negras e transgênero. Elas são
mais afetadas por falsos positivos e falsos negativos, por isso ficariam mais expostas a
constrangimentos e violações

PCC

Marcola é transferido
para presídio federal
de Porto Velho
EDUARDO MILITÃO E JOSMAR
JOZINO/UOL/FOLHAPRESS

MOVIMENTO

Fracassa tentativa de acordo entre
governo Zema e policiais em MG
LEONARDO
AUGUSTO/FOLHAPRESS
Terminou sem acordo negociação nesta quinta-feira entre
integrantes do Governo de Minas Gerais e representantes de
policiais militares, civis e agentes penitenciários do estado que
cobram recomposição salarial
de 24% prometida pelo governador Romeu Zema (Novo) em
2019. Uma nova manifestação
está marcada para a próxima
quarta-feira.
O encontro, que teve como
principal participante pelo lado
do governo a secretária de estado
de Planejamento e Gestão, Luísa
Barreto, foi o primeiro com as
forças de segurança do estado
desde manifestação da categoria
em 21 de fevereiro que reuniu 30

mil pessoas, segundo organizadores, em Belo Horizonte.
O presidente da Aspra (Associação dos Praças Policiais e
Bombeiros Militares de Minas
Gerais), Marco Antonio Bahia,
disse não ter ocorrido avanço algum na conversa com a secretária, que começou por volta das
10h e durou cerca de três horas.
"Não houve nova proposta.
Vamos levar esse resultado para
as tropas. Caso entendam como
um acinte, pode haver uma radicalização do movimento", declarou. A proposta feita pelo governador Zema na semana passada
foi de 10% para todos os servidores do estado.
A secretária de Planejamento
classificou o encontro como
uma reunião "produtiva". "Não
havíamos tido, até então, uma

oportunidade de estarmos diretamente com sindicatos e associações", disse.
Conforme o representante do
Sindpol (Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais), Wemerson Oliveira, a secretária utilizou a reunião para
repassar aos policiais que não
há dinheiro para o reajuste além
dos 10%.
"Estão pagando para ver", disse o representante do Sindpol.
Uma nova manifestação está
marcada desde a semana passada para o próximo dia 9.
A secretária Luíza Barreto afirmou ainda que Minas Gerais está
acima do limite da LRF (Lei de
Responsabilidade Fiscal), que
controla gastos do poder público.
"Precisávamos esclarecer isso.
Demonstrar às forças de segu-

rança que o que o governo pode
fazer, consegue fazer. Mesmo
respeitando enormemente o trabalho das forças de segurança, o
governo tem limitações legais
que são reais, e que a gente precisa observar nesse momento",
afirmou Barreto.
Depois da manifestação do
dia 21, as forças de segurança de
Minas Gerais passaram a trabalhar dentro do que classificam
como dentro da "estrita legalidade".
Na prática, policiais militares, civis e agentes penitenciários são orientados por seus sindicatos e associações a não trabalharem utilizando equipamentos pessoais, como celulares, ou equipamentos públicos,
como viaturas, que não estejam
em condições de uso.

Nota
RIO SOBE QUASE 14 M NO AC, AFETA 28 MIL
PESSOAS E CIDADE ENTRA EM EMERGÊNCIA
O nível do Rio Juruá, no Acre, atingiu a cota de 13,94 metros,
segundo boletim da Defesa Civil. Cerca de 28 mil pessoas foram
atingidas pela cheia em Cruzeiro do Sul (AC) e 400 se encontram
em abrigos, de acordo com a Prefeitura. Atualmente, há 11
bairros e 14 comunidades rurais afetadas e cerca de 1.010
famílias tiveram que ser retiradas de suas próprias casas. O

prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), decretou
situação de emergência no município desde a última segundafeira. "O rio continua subindo e muitas famílias estão
desabrigadas. Com muito trabalho e empenho, estamos buscando
amenizar o sofrimento dessas pessoas, com toda a estrutura da
prefeitura à disposição", disse ele. Ainda, segundo o prefeito, as
famílias que foram desalojadas estão em abrigos com estrutura e
"cuidados com relação à saúde, incluindo exames e
acompanhamento dos casos de Covid-19".
04-mar-22 | 6:59 AM BRT

de direitos.
As entidades também questionam o uso de imagens e dados de crianças e adolescentes
sem o consentimento dos pais
ou responsáveis, o que violaria a
LGPD, o ECA e a proteção constitucional.
Outra questão levantada pela ação diz respeito à invasão e à
vigilância. Segundo as entidades, Estados Unidos e Europa
têm restringido o uso massivo
desse tipo de tecnologia por esses motivos.
Já o Metrô, além de afirmar
que segue a LGPD, diz que "o
Sistema de Monitoramento Eletrônico (SME3) não tem reconhecimento facial do cidadão
ou qualquer personificação ou
formação de banco de dados
com informações pessoais".
"Ele é exclusivo para o apoio
operacional e atendimento aos
passageiros", declara a empresa, em nota.
"Com ele, é possível fazer a
contagem de passageiros, identificação de objetos, monitoramento de crianças desacompanhadas, invasão de áreas como
a via por onde passa o trem, animais perdidos, ou monitoramento de deficientes visuais pelo sistema, gerando alertas nessas situações para que os funcionários ajam rapidamente",
completa.
A ação propõe que a Justiça
determine a interrupção imediata da realização do reconhecimento facial em suas dependências e pleiteia o pagamento
de indenização de ao menos R$
42 milhões por danos morais
coletivos.
Também procurada por
meio de sua assessoria de imprensa, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos não comentou a ação até a publicação
da reportagem.

O preso Marco Willians
Herbas Camacho, 53, o Marcola, apontado como chefe máximo do PCC (Primeiro Comando da Capital), foi transferido
por volta das 13h de ontem da
Penitenciária Federal de Brasília para a Penitenciária Federal
de Porto Velho, capital de Rondônia. A informação foi confirmada pelo Depen (Departamento Penitenciário Nacional), órgão vinculado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e por um dos
advogados de Marcola.
Segundo a defesa de Marcola, havia um pedido de remoção do preso feito pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (PMDB). A ida do
prisioneiro para Brasília, em 22
de março de 2019, causou um
mal-estar entre o chefe do executivo local, o então secretário
de Segurança Pública do DF,
Anderson Torres, e o então ministro da Justiça Sergio Moro.
Quando assumiu o ministério, em março de 2021, Torres
pediu um estudo para transferir
Marcola para fora de Brasília.
A decisão não agradou parte dos servidores do Ministério
da Justiça. Dois deles destacaram à reportagem o reforço na
segurança da penitenciária de
Brasília e o apoio do Exército
no local. Eles argumentam que
a proteção pode não ser mesma em Porto Velho.
O presídio que Marcola dei-

xou era, até o momento, um
dos mais protegidos do sistema penitenciário federal. Em
2020, foi licitada a construção
de uma muralha na unidade
de Brasília. A obra "teve total
de investimento de R$
29.598.252,61", de acordo com
nota do Departamento Penitenciário Federal (Depen).
A assessoria do órgão disse
que a intenção construir muralhas em todos os outros presídios federais: Catanduvas (PR),
Campo Grande (MS), Porto Velho (RO) e Mossoró (RN).
Ainda não se sabe quando
será iniciada a obra no presídio de Porto Velho, em que
Marcola vive agora. "O objetivo é reforçar a barreira perimetral das unidades prisionais federais", disse a assesoria do
Depen. "A obra melhorará a
capacidade de vigilância e segurança."
Essa é a segunda passagem
de Marcola pela Penitenciária
Federal de Porto Velho. Foi para lá que ele acabou transferido em fevereiro de 2019, junto
com outros presos. No total,
foram removidos à época 15
presos apontados como integrantes da alta cúpula do PCC.
As transferências foram solicitadas à Justiça e ao governo
de São Paulo pelo promotor
de Justiça Lincoln Gakiya, do
Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime
Organizado), de Presidente
Prudente. O órgão é subordinado ao Ministério Público
Estadual.
Tels.: (21)

3556-3030
96865-1628
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Convertei-vos
e crede no
Evangelho
A

Quarta-Feira de Cinzas abre o período quaresmal,
iniciando a caminhada para a Páscoa quando renovaremos as nossas promessas batismais. Este tempo incentiva os fiéis a fazerem o jejum e a abstinência de carne vermelha, além da caridade-esmola e oração. Esses
são os três pilares que norteiam o período quaresmal. O
período da Quaresma dura quarenta dias, iniciando na
Quarta-Feira de Cinzas e vai até a quinta-feira santa de
manhã / tarde.
No final da Quaresma, inicia-se a Semana Santa, com
o Domingo de Ramos. A Semana Santa é a semana maior
para o cristianismo.
As cinzas que são recebidas nesta celebração de quarta-feira são um convite à conversão e um sinal de penitência, pois somos chamados a deixar a nossa vida de pecado
e nos abandonar em Deus. Durante o período da Quaresma, devemos realizar a nossa confissão sacramental para
podermos celebrar a Páscoa de maneira pura e livres do
pecado. As cinzas também recordam que do pó viemos e
para o pó voltaremos, recorda que estamos aqui na terra
de passagem e que a nossa meta final é a vida eterna.
Com a celebração da Quarta-Feira de Cinzas, além de
iniciar o período quaresmal, inicia-se, também, aqui no
Brasil, a Campanha da Fraternidade. A Campanha da
Fraternidade é promovida pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), desde 1964. Sempre com temas voltados ao social e a fim de conscientizar as pessoas, de olhar para o outro e ajudar quem mais precisa.
Por meio da Campanha da Fraternidade, fica sempre o
convite à conversão e mudança de vida.
O significado do número quarenta na Quaresma faz
referência aos quarenta dias que Jesus permaneceu no
deserto, sofrendo as tentações e tantos outros episódios
com esse número. Recordamos, por exemplo, os quarenta anos que o povo de Deus passou pelo deserto até
chegar na terra prometida. Por isso que a Páscoa é passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. A Quaresma é este tempo forte de penitência e de
conversão, de mudança de vida e de renovação da vida
comunitária e pastoral!
Para os cristãos, a Quarta-Feira de Cinzas é um dia reservado para o jejum e abstinência de carne, recomendado também a fazer sempre nas sextas-feiras da Quaresma. Ao fazer o jejum, os cristãos fazem memória do
sacrifício de Cristo por nós na cruz. A Quarta-Feira de
Cinzas não é um dia de tristeza ou luto, da mesma forma,
o tempo da Quaresma também não o é, mas são momentos de reflexão e amadurecimento da fé. E temos a certeza de que Cristo passou pelo sofrimento da Cruz, mas
ressuscitou e hoje vive no céu ao lado de Deus.
A Quarta-Feira de Cinzas é dia de todo católico ir à
missa, como se fosse um domingo. Só vivenciaremos
bem o período quaresmal se iniciarmos participando da
celebração Eucarística inaugural do tempo quaresmal.
As cinzas colocadas nas cabeças dos fiéis são provenientes dos ramos bentos do ano passado no Domingo de Ramos. Por isso, se você que tem ramos do ano passado
guardado em casa, leve até a sua paróquia para que sejam queimados e as cinzas possam ser usadas na celebração da Quarta-Feira de Cinzas desse ano. Na Quaresma renovaremos os ramos e muitas outras práticas.
Ao impor as cinzas na cabeça dos fiéis, o padre diz
uma das fórmulas prescritas: “Convertei-vos e crede no
Evangelho”. O tempo da Quaresma é propício para a
conversão e para a mudança de vida, além de recordar
que somos frágeis diante do pecado e necessitamos da
misericórdia de Deus. Recorda, ainda, que do pó viemos
e para o pó voltaremos, assim como está descrito no livro
do Gênesis: “Com o suor do seu rosto você comerá o seu
pão, até que volte a terra, visto que dela foi tirado; porque você é pó e ao pó voltará” (Cf Gn 3,19).
Jesus dizia essa frase quando esteve entre nós, e João
Batista quando realizava o batismo dizia: “Convertei-vos
e crede no Evangelho”, ou seja, era preciso se converter
para acolher o reino de Deus. O Reino de Deus veio com
Jesus, Ele mesmo era o Reino de Deus, e precisamos estar convertidos para acolher esse reino. Por isso, iniciamos a Quaresma na perspectiva de nos convertermos
para que, ao chegarmos na Páscoa, possamos acolher
esse Reino que vem.
A imposição das cinzas significa, sobretudo, a disposição de cada fiel durante o período quaresmal para a
mudança de vida e a conversão do coração. Devemos
pedir durante a celebração da Quarta-Feira de Cinzas
para que possamos trilhar um caminho de conversão
durante a Quaresma e que ao chegar a Páscoa possamos
celebrar com alegria a ressurreição de Cristo.
É necessário sempre nos renovar, a vida sempre se renova. Por isso, a cada ano, somos convidados a renovar o
nosso pedido de perdão a Deus, realizar a nossa confissão sacramental e vivenciar o período quaresmal e Pascal novamente. A vida é um ciclo, nascemos, crescemos
e morremos. Assim é a vida da Igreja, é um ciclo que a cada ano se renova. Dessa forma, a cada ano, somos convidados a renovar a nossa pertença a Deus e à Igreja.
O tempo da Quaresma é marcado pela penitência,
oração e caridade, uma ligada à outra. Não podemos fazer um caminho de penitência sem oração e de caridade.
Através desses meios, somos convidados a vivenciar de
forma efetiva o nosso período quaresmal. A Quaresma é
predominada pela cor litúrgica roxa, no sentido de incentivar os fiéis a trilharem o caminho penitencial.
Participemos da missa da Quarta-Feira de Cinzas, iniciemos bem o período quaresmal e aproveitemos as meditações da CF22. Só viveremos um bom tempo quaresmal se iniciarmos participando da missa de cinzas. Que
após vivenciarmos esse período de retiro quaresmal,
possamos celebrar as alegrias da Páscoa.

VERÃO: Nublado pela manhã.
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nia. Há também 47,8 mil que se
deslocaram à Rússia.
Diante das milhares de pessoas cruzando todos os dias as
fronteiras ucranianas, os países
da União Europeia chegaram
nesta quinta a um acordo para
conceder proteção temporária
aos refugiados da guerra e seus
familiares. Eles terão o direito de
permanecer e trabalhar nos países do bloco por até três anos.
Além de ucranianos, a medida
se estende a estrangeiros que têm
status de refugiado em Kiev e a
estrangeiros com certificado de
residência, mas deixa de fora pessoas que não são ucranianas e estavam estudando ou trabalhando
temporariamente no país.
A União Europeia adotou em
2001 uma diretiva de proteção
temporária para pessoas que fogem de conflitos armados, mas
o mecanismo nunca havia sido
aplicado. É a primeira vez que os
Estados-membros decidem ativar a normativa.
Na costura do acordo, países
como Áustria, Hungria e Polônia
levantaram objeções contra a
concessão de refúgio para não
ucranianos. Imigrantes negros
têm afirmado que estão sendo
vítima de racismo ao tentarem
se deslocar, sendo barrados em
trens, ônibus e nas fronteiras
por guardas ou outros cidadãos
ucranianos.
Grandi celebrou a decisão da
UE, classificando-a de sem precedentes. "Ela vai fornecer proteção a milhões de pessoas. Incentivamos sua aplicação rápida e ampla", escreveu.
Os deslocamentos devem se
manter nos próximos dias e, a
depender do agravamento do
conflito, podem envolver até 5

milhões de moradores, segundo
cálculos de entidades internacionais -a população total da Ucrânia é de cerca de 44 milhões.
A ONG International Rescue
Committee já afirmou que a onda de refugiados na Europa agora tem uma possibilidade real de
ser maior do que a ocorrida nos
anos 1990, quando os conflitos
relacionados à dissolução da
antiga Iugoslávia provocaram o
deslocamento dentro e fora das
fronteiras de cerca de 4,4 milhões de pessoas.
Segundo a Cáritas Ucrânia, ligada à Igreja Católica, a crise gerada pela anexação russa da Crimeia, em 2014, levou à mobilização de 1,5 milhão de pessoas.
A situação na fronteira entre
Rússia e Ucrânia, que já vinha
sendo monitorada nos últimos
seis meses, já havia deixado
quase 3 milhões de pessoas precisando de ajuda humanitária.
Em meio à guerra, as forças
de Vladimir Putin são acusadas
de atingir alvos civis e de usar
bombas de fragmentação -tipo
de armamento proibido por um
tratado internacional, em vigor
desde 2010, com a adesão de
mais de 100 países.
Esse tipo de munição libera
projéteis menores no ato da explosão, amplificando a área de
dano e, por consequência, o risco
de mortes e ferimentos. Além
disso, alguns desses projéteis podem atuar como pequenas bombas que, se não detonadas de
imediato, tornam-se, na prática,
uma espécie de mina terrestre.
Por enquanto, os membros
da UE não iniciaram discussões
formais sobre a distribuição de
refugiados entre os países do
bloco.

Rússia e Ucrânia farão cessar-fogo
em corredores para retirar civis
A Rússia e a Ucrânia concordaram em estabelecer os chamados
corredores humanitários em regiões sob fogo de Moscou na invasão que completou uma semana
ontem. Para tanto, haverá cessarfogo em algumas áreas do país.
O acerto, ainda sem detalhes
claros, foi anunciado pelas delegações russa e ucraniana que se
reuniram na Belarus, perto da
fronteira com a Ucrânia, durante
a tarde e o início da noite (manhã
e tarde em Brasília).
Pouco antes do anúncio, o presidente Vladimir Putin disse num
pronunciamento na TV que tais
corredores já estavam garantidos
pelos russos. Na fala, manteve a
intenção de ir até o fim em sua
guerra, que disse estar indo "segundo o plano" apesar dos aparentes problemas logísticos e da
resistência ucraniana.
Corredores humanitários ou
zonas de segurança implicam
cessar-fogo, algo que, como visto
na guerra da Bósnia nos anos
1990, é um instrumento muito
precário. Além disso, podem ser
utilizados para desocupar áreas
de civis potencialmente hostis a
invasores, sem garantias de que
um dia voltarão para suas casas.
Uma variante da tática foi vista
na guerra civil síria, quando Putin
interveio para salvar a ditadura
aliada de Bashar al-Assad. Ali, os
russos montaram um destrutivo
cerco a Aleppo, considerado criminoso por muitos, para desentocar radicais islâmicos. Num dado
momento, ofertaram corredores
humanitários para que os remanescentes fossem embora.
O movimento facilita a eventual ocupação militar de territórios. Tomando um dos eixos do
ataque russo, o sul ucraniano, o
cerco que se forma a Mariupol, último bastião que impede a ligação
terrestre entre o Donbass, área ao
leste dominada desde 2014 por
rebeldes pró-Rússia, e à Crimeia,
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Mais de 1 milhão de
refugiados deixaram a
Ucrânia em 1 semana
guerra da Ucrânia já
levou ao deslocamento de mais de 1 milhão
de refugiados apenas oito dias
após o início da campanha militar da Rússia.
O número foi divulgado pelo
Acnur, a agência da ONU para
refugiados. Até esta quinta-feira, a base de dados da organização marcava 1.045.459 pessoas
fugindo da Ucrânia, no que a
agência de notícias Associated
Press chamou de "o êxodo de refugiados mais rápido do século".
Para efeito de comparação, a
quantidade de deslocados equivale à população de capitais
brasileiras como Maceió e Campo Grande. Também corresponde a pouco mais de 2% de toda a
população ucraniana.
Cerca de 200 mil novos refugiados foram registrados pelo
Acnur somente na quarta-feira
passada. A base de dados da
agência é atualizada todos os
dias pela manhã desde o último
dia 24 de fevereiro -no primeiro
dia de conflito, diga-se, a ONU e
a Comissão Europeia contaram
entre 100 mil e 120 mil pessoas
deslocadas.
"É hora de as armas silenciarem para que a assistência humanitária possa ser providenciada na Ucrânia", escreveu Filippo Grandi, alto comissário da
Acnur, nas redes sociais.
Aproximadamente meio milhão de pessoas se deslocaram à
Polônia, de longe o país que
mais vem acolhendo refugiados
do conflito. Varsóvia compartilha mais de 500 quilômetros de
fronteira com Kiev. A Hungria
vem atrás, com 116 mil, seguida
de outros países vizinhos, como
Moldova, Eslováquia e Romê-
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anexada por Putin em 2014, sugere um ataque potencialmente devastador à cidade.
A retirada eventual dos civis de
lá pode favorecer o plano presumido de Putin de remover a área
da soberania ucraniana, por
exemplo. Seria custoso e traria
desgaste, mas melhor do que matar muitas pessoas na cidade com

04-mar-22 | 6:59 AM BRT

quase 500 mil habitantes.
Não se antevê algo assim em
Kiev, a capital de 3 milhões de habitantes, embora lá o cerco esteja
estacionado a cerca de 25 km da
cidade. Como em Mariupol, os
bombardeios são mais a distância, com as incursões de soldados
dos primeiros dias da campanha
militar tendo ficado para trás.

RJ inicia obras
emergenciais
em bairros
de Petrópolis
O governo do Rio de Janeiro deu início, esta semana, às
sondagens (reconhecimento
do solo) e topografia de sete
pontos em Petrópolis que receberão as primeiras obras
emergenciais, após a destruição causada pelas fortes chuvas que atingiram o município
serrano no dia 15 de fevereiro.
O governador Cláudio
Castro liberou R$ 150 milhões para as intervenções
em andamento nos bairros
Valparaiso, Castelânea, Morin e no centro da cidade. Ficou a cargo da Secretaria de
Estado de Infraestrutura e
Obras (Seinfra) a responsabilidade sobre as obras.
O secretário de Infraestrutura, Max Lemos, informou
que foram retiradas quase 60
mil toneladas de resíduos pela força-tarefa montada pelo
governo desde o dia 15, com
a participação de diversas secretarias.
"Estamos trabalhando duro para reconstruir o que foi
destruído nas chuvas e para
dar mais segurança aos moradores dessas áreas que serão beneficiadas com obras
de contenção de encostas, recuperação da margem de canal e vias, entre outras", disse
Lemos.
Na Avenida Washington
Luiz, em Valparaíso, próximo
da antiga fábrica de tecidos,
serão reconstruídos os muros
de contenção do Rio Quitandinha nos trechos que sofreram erosão nas margens. Será feita também a recuperação dos muros de pedra remanescentes, além da reconstrução da canalização e
recomposição do pavimento
e guarda-corpo entre as ruas
Rocha Cardoso e Doutor Nelson Rocha de Sá Earp.
Na Rua Teresa, que concentra as lojas de confecções,
as obras consistem na contenção, retaludamento e revegetação da encosta, além
da recuperação da rede de
drenagem. O retaludamento
é um tipo de contenção mais
simples que utiliza o solo como seu principal material.
Os mesmos serviços serão
realizados nas ruas 24 de
Maio e Nova, no centro. As
rochas soltas serão removidas e será feita a fixação do
maciço rochoso que ficou exposto, por meio de chumbamento e envelopamento com
telas de aço.
Na Avenida Getúlio Vargas, esquina com Rua Lopes
de Castro, acrescenta-se ao
cronograma de obras a drenagem das ruas. Já na Rua
Conde D´Eu, no bairro Castelânea, a recuperação da rede de drenagem.
Na Rua Pedro Ivo, no bairro Morim, as intervenções
têm como objetivo a recuperação da calçada e parte da
via, que deslizou com o impacto das chuvas.
O secretário de Infraestrutura disse que esse primeiro
trabalho é essencial para avaliar as condições do solo e definir os tipos de intervenções
necessárias para minimizar
os impactos das fortes chuvas
na região. "Depois de retirar
lixo e entulhos das ruas e ajudar na limpeza de vários locais, agora o momento é de
trabalhar para evitar novas
tragédias e possibilitar o recomeço com segurança e
tranquilidade para a população", destacou.
Os petropolitanos também aguarda a alteração viária, com implantação de mão
dupla na BR-040, no KM-81,
sentido Juiz de Fora (MG). A
obra vai ligar de forma mais
rápida os bairros Bingen e
Quitandinha, que constituem dois grandes centros
urbanos do município. O governo do estado vai financiar
100% dos custos operacionais para os testes iniciais. A
previsão é que a mudança
provisória ocorra nos próximos dias.

