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TRF revoga mandado de prisão de Cabral

A bela trajetória
de Roberto
Carlos
PÁGINA 16

O TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2a Região) revogou nesta
sexta-feira um segundo mandado de prisão preventiva contra o exgovernador Sérgio Cabral. Ele permanece preso em razão de outras
três ordens de detenção ainda vigentes. Os recursos contra elas ainda serão analisados pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) e o STF
(Supremo Tribunal Federal). O mandado de prisão revogado nesta
sexta se refere à decisão do juiz Marcelo Bretas na Operação Calicu-

te, a primeira contra ele que motivou sua detenção em novembro de
2016. A Primeira Seção Especializada do TRF-2 decidiu, por 3 a 2,
converter a prisão preventiva em domiciliar com monitoramento
eletrônico. É a mesma medida indicada em dezembro, quando o tribunal revogou pela primeira vez um mandado de prisão do ex-governador. Cabral é o único político ainda preso em regime fechado
em razão de desdobramentos da Operação Lava Jato. PÁGINA 8
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BUTANTAN

Vacina única
contra Covid
e influenza
é promissora
O Instituto Butantan avaliou
como promissores os primeiros
resultados de estudo realizado
com a vacina única contra Covid-19 e gripe. Os testes preliminares detectaram produção de
anticorpos contra os vírus influenza e SARS-CoV-2 em imunizados. Segundo o instituto, os
testes em humanos da vacina
única podem começar em até
um ano. Atualmente, o imunizante a está em fase de testes em
modelos animais que, após a
aplicação vacinal, produziram
anticorpos reagentes às três cepas do vírus influenza (H1N1,
H3N2 e B), além do novo coronavírus). A vacina inclui a formulação da ButanVac, produzida pelo
Butantan, que está sob avaliação
em ensaios clínicos e será produzida no Brasil. PÁGINA 15

PIB tem alta de 4,6% em
2021, após tombo em 2020
IBGE

Depois de amargar tombo com a chegada da pandemia em 2020, a economia
brasileira teve alta de 4,6% em 2021,
apontam dados do PIB (Produto Interno
Bruto) divulgados nesta sexta-feira pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística). O resultado veio próximo das
expectativas do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam alta de 4,5%. O crescimento de 2021 é o maior desde 2010,
quando o PIB teve aumento de 7,5%. O
IBGE também informou que, no quarto
trimestre do ano passado, o indicador
avançou 0,5% frente aos três meses imediatamente anteriores. Nesse recorte, o
resultado surpreendeu analistas, já que a
mediana do mercado sinalizava elevação
de 0,1%. Com o resultado, o PIB recuperou as perdas sofridas com a pandemia e
está 0,5% acima do patamar observado no
quatro trimestre de 2019, o último sem
efeitos da Covid-19. Ainda assim, encontra-se 2,8% abaixo do pico da série histórica, registrado no primeiro trimestre de
2014. O PIB per capita considera o valor
da produção ou da renda dividido pela
população. "O PIB está acima do patamar
do quarto trimestre de 2019, mas o PIB
per capita ainda não está. A população seguiu crescendo", disse a coordenadora de
Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis
(foto). PÁGINA 2

FAKE NEWS

Rússia censura
imprensa que
cobre guerra
na Ucrânia

ESTUPIDEZ
CHARLES SHOLL/BRAZIL PHOTO PRESS/FOLHAPRESS

A Rússia instaurou a censura
militar na prática à imprensa
operando no país. A Duma, Câmara baixa do Parlamento, aprovou nesta sexta-feira uma lei que
prevê até 15 anos de prisão a jornalistas que divulgarem o que o
governo considerar fake news
sobre a guerra na Ucrânia. Em
seguida, foi sancionada pelo presidente Vladimir Putin. Além disso, o Facebook e o Twitter foram
bloqueados de vez no país, após
dias de limitação de acesso, e outras redes sociais que mantiveram conteúdos considerados antiguerra pelo Kremlin deverão
seguir a mesma rota. A rede britânica BBC, que teve o acesso a
seu site restrito pelo governo russo devido à cobertura crítica,
anunciou a suspensão de sua
operação na Rússia. PÁGINA 16

Deputado vai à guerra
para falar bobagens de
mulheres ucranianas
Lideranças de esquerda e de direita na Assembleia Legislativa de
São Paulo vão representar no Conselho de Ética da Casa contra o deputado Arthur do Val (Podemos-SP) (foto), que supostamente é autor de um conjunto de áudios de teor sexista a respeito das mulheres
da Ucrânia. Arthur do Val, o Mamãe Falei, viajou ao leste europeu na
companhia de Renan Santos, líder do MBL (Movimento Brasil Livre), com a justificativa de que ajudariam a população ucraniana.
Nos áudios, o pré-candidato ao Governo de São Paulo teria afirmado que as ucranianas são "fáceis" de pegar por serem pobres -e que a
fila de refugiados da guerra tem mais mulheres bonitas do que a
"melhor balada do Brasil". PÁGINA 15
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Dólar encosta em
R$ 5,08, mas fecha
a semana em queda
WELTON MÁXIMO/ABRASIL
Num dia de preocupações
com a guerra entre Rússia e
Ucrânia, o dólar subiu após
duas quedas seguidas, mas
manteve-se abaixo de R$ 5,10
e encerrou a semana com queda. A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) caiu repercutindo o ataque contra a maior
usina nuclear da Europa por
forças russas.
O dólar comercial encerrou esta sexta-feira vendido a
R$ 5,078, com alta de R$ 0,05
(+1%). Na máxima do dia, por
volta das 13h30, a cotação
chegou a R$ 5,10, mas desacelerou ao longo da tarde,
com a entrada de fluxos impulsionados pela alta no preço das commodities (bens primários com cotação internacional).
Apesar da alta desta sexta, o
dólar fechou a semana - mais
curta por causa do carnaval -

com queda de 1,51%. Em 2022,
a divisa acumula recuo de
8,93%. Neste ano, o real está
tendo o melhor desempenho
entre as principais moedas perante o dólar.
DIA DE TENSÃO
No mercado de ações, o dia
também foi tenso. O Índice
Bovespa (Ibovespa), fechou o
dia aos 114.474 pontos, com
queda de 0,6%. A queda foi puxada por ações de bancos,
com papéis de petroleiras, mineradoras e outras exportadoras de commodities subindo e
impedindo um recuo ainda
maior do índice.
A busca pela moeda norteamericana afetou até o euro,
que caiu para R$ 5,53 e atingiu
a menor cotação desde março
de 2020, no início da pandemia
de Covid-19. O rublo (moeda
da Rússia) desvalorizou-se
20% na segunda semana do
conflito no leste europeu.

2022

Guerra na Ucrânia
pode contribuir para
estagnação do PIB
A economia brasileira voltou aos níveis pré-pandemia,
depois de crescer 4,6% em
2021. O desempenho desde o
início da crise sanitária mostra, no entanto, um país que
praticamente não saiu do lugar
e continua crescendo abaixo
da média mundial.
O PIB (Produto Interno Bruto), que é a soma dos bens e
serviços finais produzidos no
país, está 0,5% acima do quarto trimestre de 2019, período
pré-pandemia, mas continua
2,8% abaixo do ponto mais alto
da atividade econômica na série histórica, alcançado no primeiro trimestre de 2014, segundo o IBGE.
A expectativa para 2022 é de
um resultado para o PIB próximo de zero, cenário que pode
se agravar com os impactos
econômicos da Guerra na
Ucrânia e com questões eleitorais no segundo semestre.
A maioria dos analistas avalia que o país está em uma situação de estagnação, depois
do período de recessão verificado de 2014 a 2016 e de baixo
crescimento em 2017 a 2019.
PIB ainda não completou
recuperação após recessão de
2014-2016
A queda do PIB (Produto
Interno Bruto) no segundo e
terceiro trimestres do ano passado levantou também a discussão sobre recessão.
Não há uma definição oficial sobre o que caracteriza
uma recessão. Embora alguns
economistas utilizem a métrica de que esse é o período marcado por dois trimestres seguidos de queda na atividade, a
maior parte dos institutos considera uma análise mais ampla
de dados.
O termo "recessão técnica",
por exemplo, é considerado

tecnicamente equivocado por
muitos economistas.
No Brasil, destaca-se a análise feita pelo Codace (Comitê
de Datação de Ciclos Econômicos), órgão ligado ao
Ibre/FGV (Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getulio Vargas) e formado por oito economistas de diversas
instituições.
Para o comitê, o declínio na
atividade econômica de forma
disseminada entre diferentes
setores econômicos é denominado recessão. Em junho de
2020, o Codace definiu que o
Brasil entrou em recessão no
primeiro trimestre daquele
ano, encerrando um ciclo de
fraco crescimento de três anos
(2017-2019).
Não houve novo comunicado sobre a questão depois disso, pois o Codace ainda não
encontrou dados que mostrem
claramente se a recessão acabou ou não.
O IBGE, assim como diversos institutos estatísticos internacionais, também não utiliza
o termo recessão técnica e evita chamar variações de -0,5% a
+0,5% do PIB de queda ou
crescimento. Para a instituição, dados dessa magnitude
estão mais próximos de uma
estabilidade.
Para 2022, as projeções de
mercado são de um crescimento de 0,3%, em um ambiente de inflação ainda acima
da meta e de juros elevados.
Reportagem da Folha de dezembro mostrou que a economia brasileira deve completar
pelo menos 16 anos de crescimento abaixo da média mundial, período que teve início no
governo Dilma Rousseff, em
2011, e pode se estender até o
final do próximo mandato presidencial, em 2026.
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PIB tem alta de 4,6% em
2021, após tombo em 2020
LEONARDO VIECELI E EDUARDO
CUCOLO/FOLHAPRESS

Consumo das famílias sobe 3,6% em
2021, após queda de 5,4% em 2020

D

epois de amargar
tombo com a chegada
da pandemia em
2020, a economia brasileira teve
alta de 4,6% em 2021, apontam
dados do PIB (Produto Interno
Bruto) divulgados nesta sextafeira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
O resultado veio próximo das
expectativas do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam alta de 4,5%.
O crescimento de 2021 é o
maior desde 2010, quando o PIB
teve aumento de 7,5%.
O IBGE também informou
que, no quarto trimestre do ano
passado, o indicador avançou
0,5% frente aos três meses imediatamente anteriores. Nesse
recorte, o resultado surpreendeu analistas, já que a mediana
do mercado sinalizava elevação
de 0,1%.
Com o resultado, o PIB recuperou as perdas sofridas com a
pandemia e está 0,5% acima do
patamar observado no quatro
trimestre de 2019, o último sem
efeitos da Covid-19. Ainda assim,
encontra-se 2,8% abaixo do pico
da série histórica, registrado no
primeiro trimestre de 2014.
O fôlego de reação do PIB,
contudo, tende a ser curto, indicam analistas. É que, após a alta
em 2021, o indicador deve desacelerar em 2022.
Segundo economistas, a tendência é de estagnação neste
ano. Em outras palavras, a previsão é de PIB próximo de 0% no
acumulado até dezembro.
A mediana das projeções do
mercado sinaliza avanço de
0,30% em 2022, conforme a edição mais recente do boletim
Focus, divulgada na quarta-feira passada pelo BC (Banco
Central).
Impacto dos juros elevados,
inflação persistente e renda fragilizada explicam o cenário mais
pessimista para este ano. Em
conjunto, esses fatores jogam
contra o consumo das famílias,
motor da economia brasileira.
Outros riscos para o PIB vêm
da tensão global gerada pela
guerra entre Rússia e Ucrânia e
das incertezas eleitorais no Brasil, que podem frear investimentos produtivos ao longo do ano.
"O cenário para 2022 é de estagnação, com inflação ainda alta e renda baixa. A política monetária também deve pesar, desacelerando a atividade", diz o
economista Luca Mercadante,
da Rio Bravo Investimentos.
"Ainda é complicado falar
dos efeitos da guerra, mas um
dos possíveis reflexos é a diminuição do crescimento global",
completa.

Motor do PIB (Produto Interno Bruto) no Brasil, o consumo das famílias cresceu 3,6% em 2021,
indicou nesta sexta-feira o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
A alta veio após queda de 5,4% em 2020, quando a chegada da pandemia de Covid-19 derrubou
a economia nacional. O indicador ainda está
1,3% abaixo do nível pré-crise (final de 2019).
O PIB do país avançou 0,5% no quarto trimestre de 2021 e encerrou o ano com crescimento de 4,6%.
O consumo das famílias é o principal componente do PIB sob a ótica da demanda, respondendo por cerca de 60% do cálculo do indicador
no país.
"Houve uma recuperação da ocupação em
2021, mas a inflação alta afetou muito a capacidade de consumo das famílias. Os juros começaram a subir. Tivemos também os programas assistenciais do governo. Ou seja, fatores positivos e
negativos impactaram o resultado do consumo
das famílias no ano passado", afirma a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.
Além da base de comparação fragilizada, a
reabertura da economia também é apontada por
analistas como um fator de influência para o crescimento em 2021.
A recuperação do consumo, entretanto, é
ameaçada pelos juros mais altos no começo deste
ano, pela inflação persistente e pela renda enxuta.
Em conjunto, os três fatores diminuem o poder de
compra da população.
Segundo os dados do PIB divulgados nesta sexta, os investimentos produtivos na economia brasileira, medidos pelo indicador de FBCF (Formação Bruta de Capital Fixo), também subiram em
2021. A alta foi de 17,2%, após queda de 0,5% no
ano anterior. Foi o maior crescimento desde 2010
(17,9%).
A coordenadora de Contas Nacionais do IBGE,
Rebeca Palis, afirmou que a contribuição dos in-

De acordo com analistas, a
alta de 2021 reflete, em boa parte, o efeito da base de comparação fragilizada, já que a fase inicial da crise sanitária havia derrubado o PIB em 2020. Na ocasião, a queda foi de 3,9%, a
maior da série do IBGE, com dados desde 1996.
Em 2021, a melhora do indicador também foi estimulada
pelo avanço da vacinação contra a Covid-19, que permitiu a
reabertura de negócios dependentes da circulação de consumidores.
"Boa parte do crescimento em
2021 se deve ao carrego estatístico. Além disso, houve impacto
da reabertura da economia. Esses foram os dois fatores principais", afirma o economista-chefe
do C6 Bank, Felipe Salles.
"Tivemos ainda o efeito positivo do forte crescimento da
economia global", acrescenta.
Entre os setores pesquisados
pelo lado da oferta, houve alta

vestimentos para o PIB foi até mais alta do que a
do consumo das famílias. Todos os componentes
do investimento subiram. A construção, 12,8%.
Máquinas e equipamentos (nacional e importados), 23,6%, com destaque para máquinas agrícolas e caminhões.
"A recuperação da economia impulsionou esse
crescimento. Muita coisa represada voltou a funcionar. O setor de construção se recuperando
também ajudou para uma maior produção de
máquinas e equipamentos", afirmou Palis.
Ela disse que, na comparação com 2020, não
houve distorções no número por conta de preços e
plataformas de petróleo, como aconteceu no ano
passado.
A taxa de investimento em relação ao PIB ficou em 19,2%, ainda abaixo do pico de 20,9%
em 2013.
O PIB sob a ótica da demanda contempla
ainda exportações, importações e consumo do
governo.
O consumo do governo caiu 4,5% em 2020 e
cresceu 2% em 2021. As exportações avançaram
5,8% em 2021. Já as importações cresceram
12,4%.
"Como a economia aqueceu, o país importou
mais do que exportou, o que gerou esse déficit na
balança de bens e serviços. Isso puxou o PIB um
pouco para baixo, contribuindo negativamente
para o desempenho da economia", explica Rebeca Palis.
O IBGE também apresentou os dados trimestrais do PIB nesta sexta. No quarto trimestre de
2021, o consumo das famílias avançou 0,7% frente aos três meses imediatamente anteriores. Os investimentos produtivos na economia cresceram
0,4% no mesmo período.
Enquanto isso, as exportações tiveram baixa
de 2,4% entre outubro e dezembro. As importações subiram 0,5% em igual intervalo. O consumo
do governo avançou 0,8%.

no ano em serviços (4,7%) e indústria (4,5%). A agropecuária,
que havia sido menos impactada pela chegada da pandemia,
recuou 0,2%.
Pelo lado da demanda, houve
crescimento de 17,2% nos investimentos produtivos na economia, medidos pela FBCF (Formação Bruta de Capital Fixo),
após baixa de 0,5% no ano anterior. Já o consumo das famílias
avançou 3,6% em 2021, após
queda de 5,4% em 2020.
O IBGE ainda informou que o
PIB per capita alcançou R$
40.688 no ano passado, um
avanço de 3,9%. O indicador,
contudo, segue abaixo do prépandemia, de 2019, segundo o
instituto.
O PIB per capita considera o
valor da produção ou da renda
dividido pela população. "O PIB
está acima do patamar do quarto
trimestre de 2019, mas o PIB per
capita ainda não está. A população seguiu crescendo", disse a

coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.
CÁLCULO DO PIB
Produtos, serviços, aluguéis,
serviços públicos, impostos e
até contrabando. Esses são alguns dos componentes do PIB,
calculado pelo IBGE, de acordo
com padrões internacionais. O
objetivo é medir a produção de
bens e serviços no país em determinado período.
O indicador mostra quem
produz, quem consome e a renda gerada a partir dessa produção. O crescimento do PIB (descontada a inflação) é usualmente chamado de crescimento econômico.
O levantamento é apresentado pela ótica da oferta (o que
é produzido) e da demanda
(como esses produtos e serviços são consumidos). O PIB trimestral é divulgado cerca de 60
dias após o fim do período em
questão.

Setor de serviços cresce 4,7% com avanço
da vacinação e recupera perdas da pandemia
Após sentir o baque da pandemia em 2020, o setor de serviços, o
principal do PIB (Produto Interno
Bruto) no Brasil, teve alta de 4,7%
em 2021, recuperando as perdas
sofridas com a Covid, informou
nesta sexta-feira o IBGE. Pela ótica
da oferta, o setor responde por
cerca de 70% do PIB brasileiro.
Engloba uma grande variedade
de empresas: de pequenos comércios a instituições financeiras e de
ensino. Também é o principal em-

pregador no país.
Com a crise sanitária, o segmento amargou um duro golpe
em 2020, com queda de 4,3%, porque parte considerável das empresas que prestam serviços depende da circulação de consumidores. Restaurantes, bares, hotéis,
salões de beleza e eventos fazem
parte dessa lista. A partir da vacinação contra a Covid-19, iniciada
em 2021, e da derrubada de restrições à circulação de pessoas, o
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segmento passou a apostar na
melhora dos negócios e encerrou
o último trimestre do ano 1,6%
acima de igual período de 2019.
Embora o setor como um todo
tenha se recuperado, nem todas
as atividades estão acima do nível
pré-pandemia. A recuperação de
serviços, contudo, encontra desafios na largada de 2022. Entre eles
estão a inflação persistente e a
renda menor dos brasileiros, o
que dificulta o consumo. Já a in-

dústria teve alta de 4,5% em 2021,
conforme os dados divulgados
nesta sexta pelo IBGE. A queda em
2020 havia sido de 3,4%.
O setor segue abaixo do nível
pré-pandemia. Ao longo do ano
passado, o setor ainda sofreu com
gargalos no fornecimento de insumos e encarecimento de matérias-primas. Esse desarranjo global é associado por analistas aos
efeitos da pandemia na produção
das fábricas.
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As publicações legais de sua empresa com o melhor
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As publicações legais
de sua empresa com
o melhor preço em
um jornal de qualidade
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TRAGÉDIA

Sobe para 233 número
de mortos pelas
chuvas em Petrópolis
Com mais um corpo encontrado na quinta-feira passada na Chácara Flora, subiu
para 233 o número de vítimas
das chuvas de 15 de fevereiro
em Petrópolis, região serrana
do Rio. Segundo a equipe técnica e científica da Polícia Civil, dos 233 mortos, 138 são
mulheres, 95, homens, e 44,
menores de idade.
O Corpo de Bombeiros
continua em busca de um desaparecido no Morro da Oficina e de mais três ao longo do
Rio Quitandinha. A Secretaria
de Defesa Civil dá suporte às
ações de buscas e as equipes
da Assistência Social mantêm
o atendimento nos pontos de
abrigo.
Até o momento, abrigos
temporários atendem 994 pessoas que tiveram que sair de casa por causa dos danos provocados pelas chuvas. Cuidados
em saúde, acompanhamento
psicológico, recreação e atividades educativas para crianças,
além de orientações sobre serviços sociais que podem ser direcionados de acordo com o
perfil familiar fazem parte do
suporte oferecido pela Secretaria de Assistência Social.
Nas estruturas que funcionam em escolas públicas e em
locais montados de forma voluntária em associações de
moradores, organizações não
governamentais (ONGs) e entidades comunitária, as famílias contam com suporte para
as necessidades essenciais até

MAIS

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

que consigam o encaminhamento para o aluguel social.
As pessoas que saem dos abrigos e instalam em casa de parentes e amigos continuam recebendo apoio do governo
municipal para que possam se
restabelecer.
A prefeitura de Petrópolis
reafirmou que todas as pessoas que precisaram recorrer
aos pontos de abrigo terão direito ao aluguel social no valor
de R$ 1 mil. Os desabrigados
têm prioridade e já foram cadastrados por equipes da administração municipal.
Até o momento, mais de 3
mil vistorias estão em andamento pelas equipes de engenheiros, geólogos e técnicos
da Defesa Civil. Cerca de 700
laudos já estão prontos para
serem entregues à população.
As pessoas que os imóveis vistoriados podem ligar para os
números 199 ou (24) 22469281 e verificar se o documento está disponível.
A consulta também pode ser
feita pelo site da Defesa Civil.
Neste endereço online, é possível também solicitar o documento para download por
meio do serviço do RO Digital.
Desde o dia 15 de fevereiro,
foram registradas 4.368 ocorrências. Desse total, 3.743 resultaram dos deslizamentos
que afetaram principalmente
as regiões do primeiro distrito.
Os técnicos já realizaram atendimento em 44 localidades do
município.

CADEIA DESDE

Tarde

Noite

32º

22º

80%

05:44 18:26
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TRF revoga 2 mandado de
prisão contra Sérgio Cabral
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

O

TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2a
Região) revogou nesta
sexta-feira um segundo mandado
de prisão preventiva contra o exgovernador Sérgio Cabral (foto Valter Campanato ABRASIL).
Ele permanece preso em razão de outras três ordens de detenção ainda vigentes. Os recursos contra elas ainda serão analisados pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) e o STF (Supremo Tribunal Federal).

O mandado de prisão revogado nesta
sexta se refere à
decisão do juiz
Marcelo Bretas
na Operação
Calicute, a primeira contra ele
que motivou sua
detenção em novembro de 2016.
A Primeira Seção
Especializada do TRF-2
decidiu, por 3 a 2, converter a
prisão preventiva em domiciliar
com monitoramento eletrônico.

É a mesma medida indicada em dezembro, quando o tribunal revogou
pela primeira
vez um mandado de prisão do
ex-governador.
Cabral é o
único político
ainda preso em regime fechado em razão de desdobramentos
da Operação Lava Jato.
Em nota, a defesa afirma que
o tribunal reconheceu "o exces-

so da custódia cautelar e o desaparecimento dos motivos que
antes motivaram a cautelar decretada, especialmente por não
exercer qualquer cargo público
há muitos anos".
"A defesa segue serenamente, e muito esperançosa que,
em razão da demora no julgamento dos recursos interpostos
e das ilegalidades apontadas,
essas decisões sejam extensivas e seguidas nos outros poucos processos em que ainda
subsiste prisão preventiva",
afirma a nota.

BOMBA

Acusado de atentado contra Porta
dos Fundos tem prisão mantida
VLADIMIR PLATONOW/ABRASIL
A Justiça manteve a prisão
preventiva do homem flagrado
jogando uma bomba contra a
produtora Porta dos Fundos, em
2019, no Rio de Janeiro. Eduardo
Fauzi estava preso na Rússia, para onde tinha fugido, e acabou
extraditado para o Brasil, onde
chegou na quinta-feira passada.
A decisão foi da juíza Ariadne
Villela Lopes, em audiência de
custódia realizada nesta sexta-

feira, na Central de Audiências
de Custódia (CEAC) de Benfica.
O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo juízo da 2ª
Vara Criminal Federal do Rio de
Janeiro, do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região. Fauzi foi
preso pela Interpol em Moscou,
em setembro de 2020, onde permaneceu detido até ser autorizada sua extradição.
Na decisão, a juíza não acolheu o pedido de relaxamento
da prisão preventiva apresenta-

do pela defesa de Fauzi, sob a
alegação de excesso de prazo. O
Ministério Público também já
havia se manifestado pela manutenção da prisão preventiva.
PROCESSO
A defesa também alegou que,
em razão da tramitação do processo ter sido transferida da Justiça Federal para a estadual, o
mandado de prisão teria perdido a validade. A magistrada ressaltou que esta análise caberá ao

juízo responsável pelo processo.
O processo tramitava na Justiça Federal, contudo, o desembargador Marcello Granado decidiu
que Fauzi não seria mais acusado
de crime de terrorismo, conforme
havia sido pedido pelo Ministério
Público Federal (MPF). Assim, o
caso saiu da competência da Justiça Federal e os autos retornaram
para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A defesa de
Fauzi não foi localizada para se
manifestar sobre a decisão.

FÁCIL

RJ anuncia medidas para
atendimento a taxistas
O Governo do Estado anunciou nesta sexta-feira medidas
para aperfeiçoar e facilitar o
atendimento aos taxistas, em
uma parceria entre o Detran.RJ e
o Instituto de Pesos e Medidas
do Estado do Rio de Janeiro
(Ipem-RJ), órgãos vinculados à
Secretaria de Estado da Casa Civil. Na sede do Ipem, em Piedade, foi inaugurado o Salão de
Modernização de Atendimento
aos Taxistas, local onde os motoristas de táxi contarão com apoio
técnico para emissão de documentos e poderão aguardar enquanto recebem serviços do
Ipem e do Detran.RJ.
No Ceasa, em Irajá, foi inaugurado dentro do Polo do Detran um Posto Avançado de
Atendimento do Ipem, para facilitar o atendimento aos motoristas em serviços como transferência de propriedade, permuta,
nova autonomia e benefícios.
A expectativa é atender cerca
de 160 profissionais por dia em
Piedade e 40 em Irajá. Os agendamentos podem ser feitos pelos

sites do Detran e do Ipem. “O
Rio de Janeiro vive um novo momento. Com o comando do governador Cláudio Castro, o Estado hoje está organizando as contas, atraindo novos investimentos, pagando em dia os seus servidores. Os novos polos do Ipem
são parte de uma gestão que preza pelo bom atendimento à população. A ordem é desburocratizar, facilitar e trazer eficiência
para o cidadão”, disse o secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione. Durante as cerimônias, Miccione e os presidentes
do Detran, Adolfo Konder, e do
Ipem, Kennedy Martins, entregaram simbolicamente para taxistas os primeiros selos de vistoria de 2022. A vistoria anual está
começando e, até o fim do ano,
os motoristas serão atendidos de
acordo com a placa de seus veículos. “Nosso governo é de parcerias, e o Ipem tem sido um
grande parceiro do Detran. Esse
é um passo importante da desburocratização dos serviços para
o atendimento aos taxistas.

ÔMICRON

Mapa de Risco da Covid: estado do
RJ permanece em bandeira amarela
A 71ª edição do Mapa de Risco
da Covid-19, publicada pela Secretaria de Estado de Saúde
(SES) nesta sexta-feira, mostra
que o estado do Rio de Janeiro
permanece pela quarta semana
consecutiva em classificação de
baixo risco para a doença, representado pela bandeira amarela.
A comparação entre a oitava semana epidemiológica (SE 08)
deste ano, de 20 a 26 de fevereiro,
e a sexta semana (SE 06), de 06 a
12 de fevereiro, aponta que a Região Metropolitana II teve uma
melhora, saindo da bandeira
amarela (baixo risco) para bandeira verde (risco muito baixo).
Outra região que teve melhora no cenário epidemiológico e
assistencial foi a Noroeste, que
saiu da bandeira vermelha (risco
alto) para bandeira laranja (risco
moderado). As regiões Médio
Paraíba, Serrana, Norte, Metropolitana I, Baixada Litorânea e
Baía da Ilha Grande permane-

cem em bandeira amarela (risco
baixo). A Região Centro-Sul continua classificada em bandeira
laranja (risco moderado).
“Pela quarta semana consecutiva, o Mapa de Risco da Covid-19 traz o estado em bandeira
amarela, que representa baixo
risco para Covid-19. Isso nos
mostra uma queda sustentada
dos indicadores e a consolidação do cenário epidemiológico.
Além disso, alcançamos uma
elevada cobertura vacinal, com
mais de 30 milhões de doses
aplicadas em todo o estado”, explicou o secretário de Estado de
Saúde, Alexandre Chieppe.
A análise do período mostra
que a média móvel de solicitação de leitos para os últimos 7
dias foi de 7 para UTI e 7 para
Enfermaria, demonstrando uma
queda de 37% em relação a 14
dias. No mês de fevereiro, a taxa
de positividade ficou em queda
e, no período de 23 de fevereiro
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a 01 de março, a positividade
dos exames de RT-PCR foi de
10,5% em todo o estado. Nesta
quinta-feira, a taxa de ocupação
de leitos para Covid-19 estava
em 41,2% para UTI e 23,6% para
enfermaria.
Nesta edição do Mapa de Risco, cinco municípios estão classificados com bandeira verde
(risco muito baixo), 72 municípios com bandeira amarela (risco baixo), cinco com bandeira
laranja (risco moderado) e 10
municípios com bandeira vermelha (risco alto).
As cores das bandeiras representam os níveis de risco e os
respectivos conjuntos de recomendações de isolamento social, variando entre as cores roxa
(risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).
Indicadores precoces - A Secretaria de Saúde também pu-

blicou nesta sexta-feira uma
atualização dos indicadores
precoces usados para a elaboração do Mapa de Risco da Covid19. O documento pode ser acessado no Painel Covid-19.
A avaliação dos indicadores
precoces é de suma importância, pois eles refletem de maneira mais rápida e sensível a real
demanda de atendimento de casos no Estado do Rio de Janeiro,
sem interferência de atraso na
informação. Essa maneira de
análise busca compensar os
atrasos de notificação dos dados
que são levados em conta para o
cálculo dos indicadores epidemiológicos do painel de risco. O
objetivo é avaliar, de maneira
mais precoce, indicadores do
volume de demanda por leitos
para Covid-19, como atendimento em UPAS, número de solicitações por leitos e fila de espera por leitos, e fornecer dados
mais atualizados.
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Arthur do Val vai a Ucrânia
fazer chacota das mulheres
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

L

ideranças de esquerda e
de direita na Assembleia
Legislativa de São Paulo
vão representar no Conselho de
Ética da Casa contra o deputado
Arthur do Val (Podemos-SP),
que supostamente é autor de
um conjunto de áudios de teor
sexista a respeito das mulheres
da Ucrânia.
Arthur do Val, o Mamãe Falei,
viajou ao leste europeu na companhia de Renan Santos, líder do
MBL (Movimento Brasil Livre),
com a justificativa de que ajudariam a população ucraniana.
Nos áudios, o pré-candidato

ao Governo de São Paulo teria
afirmado que as ucranianas são
"fáceis" de pegar por serem pobres -e que a fila de refugiados
da guerra tem mais mulheres
bonitas do que a "melhor balada
do Brasil".
Paulo Fiorilo e José Américo,
deputados do PT, vão representar contra Artur do Val por quebra de decoro parlamentar.
"Se confirmadas as declarações do deputado é gravíssimo,
e cabe uma punição pelo Conselho de Ética e do plenário da Assembleia", afirma Fiorilo.
O bolsonarista Gil Diniz (PL)
tomará o mesmo caminho.
"Está claro que não viajaram

para ajudar refugiado nenhum,
foram fazer certos tipos de turismo no leste europeu. Não
pediu licença do cargo para fazer turismo, saiu apenas hoje
no Diário Oficial. É nojento, abjeto, revoltante ter que ouvir esses áudios do Arthur do Val se
referindo a mulheres refugiadas ucranianas em um momento de guerra", afirma Diniz à reportagem.
Ele diz que do Val e Santos foram para a Ucrânia apenas para
se promover e para fazer, aparentemente, turismo sexual.
Arthur do Val se encontra
num voo rumo ao Brasil, segundo o MBL, que diz que não con-

seguiu contato com ele e por isso ainda não se manifestou.
A voz dos áudios é idêntica à
do deputado, mas integrantes
da organização afirmam não terem recebido as mensagens em
seus grupos de WhatsApp.
Um segundo áudio descreve
como o deputado supostamente
teria usado seus 730 mil seguidores no Instagram para se aproximar de mulheres ucranianas.
"Elas olham (para ele, Arthur)
e vou te dizer: são fáceis porque
elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, cheio
de inscritos, funciona demais.
Funciona demais. Depois eu
conto a história", diz.

ACIDENTE

Explosão mata 2 em cooperativa
no Paraná durante visita de Moro
Enquanto fazia uma visita à
sede administrativa da Cocamar
(Cooperativa Agroindustrial de
Maringá), em Maringá (PR), o
ex-ministro Sergio Moro (Podemos) foi informado que uma explosão na parte fabril da cooperativa deixou dois funcionários
mortos, nesta sexta-feira.
A informação foi confirmada
pela assessoria de imprensa do
pré-candidato à Presidência da

ESTÃO

República e pela própria cooperativa.
Segundo a Cocamar, o acidente ocorreu por volta das
11h30, na Estação de Tratamento de Efluentes, no seu parque
industrial em Maringá.
"As causas do acidente estão
sendo investigadas pela cooperativa, juntamente com as autoridades", diz o texto divulgado,
que ressalta que são adotados

protocolos de segurança em todos os setores.
A Cocamar afirma ainda que
está prestando assistência às famílias das vítimas.
A Polícia Civil do Paraná diz
que está sendo feita perícia no
local e que um inquérito será
aberto para investigar o caso.
A informação inicial, ainda
segundo a polícia, é que os dois
funcionários mortos seriam ter-

ceirizados. A nota da Cocamar
afirma que eles usavam todos os
equipamentos de proteção.
De acordo com a nota da
equipe de Moro, ele prestou solidariedade aos funcionários do
local e suspendeu a agenda prevista.
Moro estava acompanhado
do senador Alvaro Dias (Podemos-PR) e do ex-deputado Xico
Graziano.

DE MAL

Bolsonaro ainda não falou com Mourão
desde que o desautorizou em público
JULIANA BRAGA/FOLHAPRESS
O presidente Jair Bolsonaro
(PL) ainda não conversou com o
vice, Hamilton Mourão, desde
que o desautorizou publicamente durante uma live, no último dia 24 de fevereiro -há oito
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dias, portanto.
Mourão havia dito não concordar com o ataque feito pela
Rússia. O vice-presidente também defendeu que os países ocidentais forneçam ajuda militar à
Ucrânia e afirmou que o Brasil
não está neutro.

LAGO

DE

"Quem fala sobre o assunto é
o presidente da República, e
chama-se Jair Bolsonaro. Com
todo respeito a essa pessoa que
falou isso, está falando algo que
não deve, não é de competência
dela", rebateu Bolsonaro durante transmissão nas redes sociais.

A última vez que os dois se falaram foi dias antes, quando
Mourão decidiu filiar-se ao Republicanos para disputar o Senado. Na ocasião, o vice-presidente anunciou a escolha e afirmou a Bolsonaro que estará do
seu lado nas eleições.

FURNAS

Sancionada lei
que institui o
Dia Nacional
do ‘Down’

ALEX RODRIGUESABRASIL

O Diário Oficial da União
(DOU) publicou nesta sextafeira a sanção à Lei 377/2011,
que institui o Dia Nacional da
Síndrome de Down. A data, celebrada no dia 21 de março, já
constava na agenda da Organização das Nações Unidas, mas
ainda não fazia parte do calendário brasileiro. A Síndrome
de Down é causada quando há
uma divisão celular anormal
que resulta em material genético extra, ou seja, em um terceiro alelo do cromossomo 21.
Não é uma doença. É uma
ocorrência genética natural,
que, segundo estimativas,
acontece em um a cada 700
nascimentos.
A data de 21 março foi escolhida por fazer alusão aos três
cromossomos no par de número 21 e visa conscientizar a
sociedade sobre os aspectos da
vida das pessoas com esse tipo
de síndrome. Pela legislação,
os órgãos públicos responsáveis pela coordenação e implementação de políticas públicas
voltadas à pessoa com síndrome de Down ficam “incumbidos de promover a realização e
divulgação de eventos que valorizem a pessoa com síndrome de Down na sociedade.”

A Polícia Civil de Minas Gerais
concluiu o inquérito sobre a tragédia em Capitólio (MG) e anunciou
nesta sexta-feira que não haverá
indiciamentos. Estudos técnicos
apontaram que a queda do bloco
de rocha no lago de Furnas se deu
como desdobramento de eventos
naturais, sem influência da ação
humana. Segundo as investigações, houve um processo geológico de remodelamento de relevo
que é comum na região, o que torna possível que outras rupturas
venham a ocorrer. Para aumentar
a segurança nas atividades turísticas, a Polícia Civil elaborou dez
sugestões que integram o relatório
final do inquérito.
"O bloco de quartzito tombou
porque perdeu sua sustentação
devido ao processo erosivo ocorrido na sua base", afirmou o geólogo Otávio Guerra, perito da Polícia
Civil. Para ele, na parte mais proeminente da rocha já havia uma cavidade abrangente, prejudicando
a sustentação. Com a erosão na
base, houve um processo de acomodação do bloco que poderia
encontrar um novo ponto de equilíbrio, mas acabou ocorrendo a
fratura em pontos que o mantinham preso ao maciço.
Otávio aponta que a característica física das rochas da região,

Inquérito aponta erosão
natural de rocha em Capitólio
que possuem muitas fendas, facilita a ação dos agentes naturais como o vento e a chuva. Além disso,
a declividade também teria contribuído para o desprendimento.
"Não foi um único evento que
culminou no tombamento do bloco. Ocorreu uma sequência de
eventos culminando na queda.
Eventos esses que vêm ocorrendo
num tempo geológico de 100, 200,
mil, 10 mil anos. Muito difícil fazer
qualquer mensuração. Existem na
região centenas de outros blocos
que se encontram em situação parecida a essa que se abateu. É fundamental que se comece a pensar
em um planejamento, em um mapa de risco", acrescentou o perito.
DEZ MORTOS
A tragédia ocorreu no dia 8 de
janeiro deste ano. O bloco se desprendeu por volta de 12h30, despencando no cânion do Lago de
Furnas, uma das principais atrações turísticas da região. Rapidamente imagens gravadas por
quem estava em embarcações
menos afetadas invadiram as redes sociais. O episódio causou a
morte do piloto e de nove turistas
que estavam em uma lancha fortemente atingida.
Outras 27 pessoas ficaram feridas. Desde o dia do desastre os
passeios de lancha estão suspensos. O inquérito da Polícia Civil foi

conduzido pelo delegado regional da cidade de Passos (MG),
Marcos Pimenta. Ele explicou que
irregularidades nas atividades desenvolvidas no cânion também
foram identificadas. No entanto,
elas não têm nexo causal com a
queda do bloco.
Entre as irregularidades encontradas está a ausência do pier de
fiscalização, previsto em decreto
da prefeitura que permitia a liberação de 40 embarcações na área
do cânion. A estrutura teria desaparecido por ação de vândalos e
não foi recuperada. No entanto, a
Polícia Civil entende não haver relação entre essa situação e a tragédia. No dia da queda do bloco, havia oito embarcações e uma moto
aquática na área do cânion. Outro
problema identificado envolve a
perfuração de um poço por uma
empresa que atua na região.
O procedimento foi solicitado
ao Instituto Mineiro de Gestão das
Águas (Igam) e o órgão deu a autorização, com um limite de 80
metros de profundidade. Porém,
sem comunicação prévia, a perfuração foi realizada por uma empresa com um Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ) diferente do informado e se estendeu até
288 metros. Ainda assim, o estudo
geológico não apontou nenhuma
conexão entre o procedimento e o
desprendimento da rocha.
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Vacina única contra
Covid e influenza tem
resultados promissores
O Instituto Butantan avaliou como promissores os primeiros resultados de estudo
realizado com a vacina única
contra Covid-19 e gripe. Os
testes preliminares detectaram produção de anticorpos
contra os vírus influenza e
SARS-CoV-2 em imunizados.
Segundo o instituto, os testes em humanos da vacina
única podem começar em até
um ano. Atualmente, o imunizante a está em fase de testes
em modelos animais que,
após a aplicação vacinal, produziram anticorpos reagentes
às três cepas do vírus influenza (H1N1, H3N2 e B), além do
novo coronavírus (Covid).
A vacina inclui a formulação da ButanVac, produzida
pelo Butantan, que está sob
avaliação em ensaios clínicos
e será produzida no Brasil, e
da vacina contra a influenza,
também produzida pelo instituto e que abastece o Programa Nacional de Imunizações
(PNI).
Conforme explicou o diretor de Produção do Butantan,
Ricardo Oliveira, em nota di-

vulgada pelo instituto, os estudos ainda são iniciais e estão
na chamada prova de conceito, quando se coletam resultados de análises feitas em
amostras não humanas. No
entanto, diante dos desdobramentos positivos, ele vê a possibilidade de começar os ensaios clínicos, ou seja, os testes
em humanos, neste prazo de
até um ano.
Com a ButanVac, por
exemplo, os testes em humanos começaram um ano após
a finalização da prova de conceito.
"O que facilita o processo é
que estamos misturando produtos bem conhecidos pelo
Butantan: a vacina da influenza, que temos conhecimento
de muitos anos, e a ButanVac,
que apesar de recente, usa a
mesma plataforma da influenza", explicou Oliveira.
Segundo o diretor, os pesquisadores estão estudando a
interação entre os imunizantes, fazendo os exames de estabilidade. Ele avalia que os
primeiros resultados são positivos.

Fiocruz comprova
eficácia de vacina contra
Covid-19 em comunidades
A vacinação contra a Covid-19 com o imunizante Fiocruz/AstraZeneca –fabricado
no Brasil pelo Instituto de
Tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos– se
mostrou eficaz para proteger
a população contra a contaminação, hospitalização e
morte pela doença, mesmo
em comunidades vulneráveis
e com alta transmissão do
novo coronavírus.
A conclusão advém da pesquisa Vacina Maré, realizada
pela Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) no Complexo de Favelas da Maré, na zona norte
do Rio de Janeiro. O trabalho
verificou que três semanas
após a aplicação da primeira
dose, a proteção contra a Covid sintomática é de 31,6%,
subindo para 65,1% duas semanas após a segunda dose.
Os resultados do estudo foram publicadas na revista Clinical Microbiology and Infection, da European Society of
Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID).
Segundo a Fiocruz, o diagnóstico reitera as conclusões do
artigo anterior, publicado em
novembro, com dados referentes à aplicação da primeira dose.
O coordenador do estudo,
Fernando Bozza, explica que
as evidências encontradas na
pesquisa reforçam a importância da segunda dose para
garantir uma resposta imune
mais robusta e prolongada,
inclusive contra o adoecimento por Covid, mesmo leve
ou assintomático.
"A vacina protege em todos
os níveis: da morte, da hospitalização e da aquisição do vírus ou adoecimento. Claro
que esses níveis são diferentes: aqui, estamos falando de
65% contra aquisição depois
da segunda dose. Quando
olhamos para hospitalização
e morte, isso sobe para mais
de 80, 90%".
Os painéis de monitoramento da prefeitura mostram
que de 30 de outubro de 2021
até 18 de janeiro, data da última atualização do estudo,
não houve óbito na Maré pela
doença.
Para aferir a eficácia da vacina, a Fiocruz analisou
10.077 testes RT-PCR positivos, com 6.394 (64%) de sintomáticos e 3,683 (36%) de assintomáticos, entre 17 de janeiro a 27 de novembro de
2021. O estudo segue em an-

damento e pretende avaliar
na próxima etapa a efetividade da vacina contra a variante
Ômicron, bem como da dose
de reforço.
De acordo com Bozza, a
pesquisa considerou variáveis como comorbidades, gênero, idade e o intervalo de
aplicação entre a primeira e a
segunda doses, encontrando
pouca diferença de efetividade da vacina entre os grupos.
"Tivemos o grande pico da
variante Gama no Brasil, na
virada de 2020 para 2021 e,
em seguida, a introdução da
Delta. Na Maré, esse pico da
variante Delta praticamente
não aconteceu, provavelmente porque a vacinação já foi
efetiva em bloquear essas cadeias de transmissão", diz ele.
O estudo mostrou que a
maior variação ocorre no recorte por idade. A proteção
em quem tem menos de 35
anos, após a segunda dose, é
de 89,2%. Na faixa acima de
35 anos, a efetividade é de
55,6%. O pesquisador explica
que o trabalho comprovou
que os idosos desenvolvem
menos anticorpos que os jovens após a vacinação.
A Maré é o maior conjunto
de favelas do Rio de Janeiro,
com cerca de 140 mil moradores, e chegou a ter uma taxa
de letalidade por covid-19
mais alta que a da cidade do
Rio.
Com as medidas implementadas, que incluíram a
vacinação de 93,4% dos adultos, estratégia de testagem,
comunicação e acompanhamento das pessoas infectadas, as mortes diminuíram
muito, conforme avalia Bozza. "Após a vacinação, a gente
realmente viu as mortes despencarem.
Os dados mostram que já
não tínhamos morte por covid-19 na Maré há alguns meses. Isso mostra que atingimos uma proteção alta, até
em níveis internacionais".
A pesquisa Vacina Maré é
feita pela Fiocruz, em parceria
com o Departamento de Engenharia Industrial da PUCRio, o Instituto de Saúde Global de Barcelona e a Prefeitura
do Rio, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde.
Conta também com o
apoio da Redes da Maré e do
Projeto Conexão Saúde - De
Olho na Covid, além do financiamento da Fundação Bill e
Melinda Gates.

Sábado, domingo e segunda-feira, 5, 6 e 7 de março de 2022
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A bela trajetória
de Roberto Carlos

D

evemos ao escritor baiano Paulo César de
Araujo a iniciativa de escrever sobre a vida e
a obra do cantor e compositor capixaba Roberto
Carlos, certamente um dos maiores nomes da
nossa MPB. Só o 1º volume contém 924 páginas,
o que é um feito notável.
No livro “Roberto Carlos outra vez” (19411970), Editora Record, há capítulos atraentes, como “Meu pequeno Cachoeiro”, “Lady Laura”,
“Parei na contramão”, “Festa de arromba”, “Como é grande o meu amor por você”, “É papo firme”, “Eu sou terrível”, “É preciso saber viver”,
“Jesus Cristo” e outros igualmente de destaque,
compondo uma obra histórica.
Na altura da página 137, Paulo César narra o
trabalho de Carlos Imperial junto à revista “Sétimo Céu”, por mim dirigida, que foi pioneira nos
anos 50 no lançamento de fotonovelas brasileiras. O objetivo era competir com as excelentes
fotonovelas italianas, que faziam enorme sucesso na revista “Grande Hotel”. Assim surgiu o convite para que Roberto Carlos participasse desse
projeto. Foi escolhido para ser protagonista da
fotonovela “Assim quis o destino”, com a atriz
Mary Fontes, da TV Rio. Foram capa da revista,
que fez enorme sucesso. Roberto Carlos interpretou o papel de Ricardo, moço rico da capital,
que alternava essa atividade com os seus shows
noturnos.
Enquanto isso, as fotonovelas brasileiras elevaram a tiragem da revista até 250 mil exemplares. Foi enorme o êxito de “Adelaide Simon não
quis matar”, de Mário Lago, que tinha sido apresentada como série da Rádio Nacional. Roberto
Carlos participou de todo esse processo. E nunca
esqueceu dessa ajuda inicial que tivemos o ensejo de lhe dar, com o grupo que se reunia no bar
Madri, na rua Hadock Lobo, esquina de Matoso.
Era tudo na nossa querida e inesquecível Tijuca.
Mas Roberto Carlos foi destaque sobretudo
como um grande compositor. Na letra de “Brotinho sem juízo”, em 1960, aconselha o brotinho a
ouvir o seu conselho, abotoando o seu decote e
cobrindo o seu joelho. Deu força à Jovem Guarda, inicialmente na TV Record e depois na TV Rio
e na TV Tupi. Foi uma carreira consagradora, que
não parou mais. Sua vida não foi feita de ilusão.

ATENTADO

Explosão em mesquita
no Paquistão deixa
ao menos 56 mortos
Ao menos 56 pessoas morreram e 196 ficaram feridas em
um ataque a uma mesquita xiita em Peshawar, no noroeste
do Paquistão, nesta sexta-feira,
segundo o hospital local e a
polícia.
"Estamos em estado de
emergência, e os feridos estão
sendo encaminhados para o
hospital", disse o chefe da polícia Mohammad Khan à agência de notícias Reuters. "Estamos investigando a natureza
da explosão, mas parece ter sido um atentado suicida." Ele
acrescentou que o número de
mortos deve subir.
O ataque ocorreu enquanto
os fiéis se reuniam para as orações de sexta-feira. Khan disse
à Reuters que dois homens
chegaram à região da mesquita em uma moto e foram parados para uma inspeção por
agentes. Eles então abriram fo-

go contra os policiais e entraram no local.
A polícia ainda tenta determinar se os dois são responsáveis por ataques suicidas dentro da mesquita.
Nenhum grupo reivindicou
a autoria do ataque, um dos
mais mortais contra a minoria
xiita no Paquistão, alvo de militantes sunitas como o TTP
(Tehreek-e-Taliban), conhecido como Talibã paquistanês que não tem ligação com o homônimo que tomou o poder no
Afeganistão no ano passado.
O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, condenou o atentado, segundo seu
gabinete.
Ataques semelhantes têm
ocorrido na região, próxima à
fronteira com o Afeganistão, e
militares paquistaneses têm
refreado ações quase diariamente nos últimos anos.
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VERÃO: Sol e nuvens de manhã.
Manhã
Pancadas de chuva à tarde e à noite.
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Noite
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UCRÂNIA

LONGE

Rússia instaura censura
à cobertura da guerra e
barra Facebook e Twitter
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

A

Rússia instaurou a censura militar na prática à
imprensa operando no
país. A Duma, Câmara baixa do
Parlamento, aprovou nesta sexta-feira uma lei que prevê até 15
anos de prisão a jornalistas que
divulgarem o que o governo
considerar fake news sobre a
guerra na Ucrânia. Em seguida,
foi sancionada pelo presidente
Vladimir Putin.
Além disso, o Facebook e o
Twitter foram bloqueados de vez
no país, após dias de limitação de
acesso, e outras redes sociais que
mantiveram conteúdos considerados antiguerra pelo Kremlin
deverão seguir a mesma rota.
A rede britânica BBC, que teve
o acesso a seu site restrito pelo
governo russo devido à cobertura
crítica do conflito, anunciou a
suspensão de sua operação na
Rússia em razão do risco de prisão de seus profissionais. "A segurança do pessoal está acima de
tudo, e não estamos preparados
para expô-los ao risco de ação criminal só por fazerem o seu trabalho. Nosso jornalistas na Ucrânia
e em todo o mundo continuarão
a reportar a invasão", afirmou em
comunicado Tim Davie, diretorgeral da rede.
O jornal independente Novaia
Gazeta (novo jornal), editado pelo coganhador do Nobel da Paz
de 2021 Dmitri Muratov, publicou em suas redes que iria retirar
todo o conteúdo relacionado à
ação de Putin.
"A censura militar na Rússia
evoluiu para a ameaça de processo criminal contra jornalistas
e cidadãos que divulgam informações sobre as hostilidades
que difiram dos comunicados de
imprensa do Ministério da Defesa. Portanto, removeremos materiais sobre este tópico", afirma
o texto.
Trata-se de uma situação inédita na era das notícias instantâneas e interconectadas em que
vivemos, mas nem de longe inco-

mum para um país em guerra.
Todos os conflitos desde que a
imprensa passou a cobri-los, a
partir da Guerra da Crimeia perdida pelos russos em 1856, foram
objeto de censura de governos.
Isso independentemente da
coloração dos regimes que a aplicam. Com o estouro da Primeira
Guerra Mundial, em 1914, alguém que espalhasse as fake
news da época poderia pegar até
prisão perpétua no mais democrático Reino Unido, entre outras
sanções, quanto na autocrática
Alemanha imperial.
Na Segunda Guerra, uma das
primeiras medidas após o ataque
japonês a Pearl Harbor jogar os
EUA no conflito, em 1941, foi o
estabelecimento do Escritório de
Censura. Aqui, contudo, a imprensa, de forma geral, regulouse sozinha e em consonância
com o governo, sem atritos que
vemos agora na Rússia.
Os exemplos se espalham pelo mundo. A novidade em questão é que existe um resto de mídia crítica ao Kremlin na Rússia e
que estamos em 2022, com uma
geração de consumidores acostumada ao acesso ilimitado ao
que desejam, seja de boa ou má
qualidade, por meio das telas de
seus celulares.
Debate acadêmico à parte, a
vida dos jornalistas russos está
bastante complicada. A reportagem voltou a falar com Ivan (nome fictício), que trabalhou para
veículos como a Novaia Gazeta.
Há dois dias, ele dizia estar apavorado com a perspectiva de a lei
ser aprovada. Agora, afirma que
vai deixar o país.
O torniquete vem sendo apertado ao longo das duas décadas
de Putin. Em seu primeiro mandato (2000-2004), tratou de controlar aos poucos as TVs abertas,
maior fonte de informação do
russo médio.
Dali em diante, foi restringindo o trabalho dos jornais impressos, que foram abandonando linhas editoriais independentes ao
longo dos anos. Mesmo a Novaia

Gazeta só garantia a sua pelos
bons contatos de Muratov na elite putinista, que o tinham como
um verniz de liberdade intelectual no sistema.
A partir de 2012, após as primeiras grandes manifestações
por mais uma eleição de Putin,
uma lei criou a figura do agente
estrangeiro para identificar veículos, ONGs e pessoas com financiamento externo. Eles passaram a ser sujeitos a um regime
draconiano de fiscalização que
impediu muitos de trabalhar.
A guerra finalizou o processo.
Primeiro, a agência reguladora de
comunicações russa determinou
que a guerra deveria ser chamada
só de "operação militar especial",
não pelo seu nome ou por variantes como invasão ou agressão, o
que tirou do ar a tradicional rádio
Eco de Moscou, que fechou depois as portas, e a TV Chuva, que
suspendeu operações.
Todos deverão voltar de uma
forma ou de outra, em encarnações virtuais fora da Rússia. Mas a
degradação do acesso a sites, algo
que Moscou faz muito bem, parece garantir que elas fiquem fora
do "mainstream" do país ao menos durante o conflito.
"A partir de amanhã, a lei vai
forçar uma punição muito dura
sobre aqueles que mentem e fazem declarações que desacreditam nossas Forças Armadas", disse o presidente da Duma, Viacheslav Volodin. Além das fake
news oficiais, também são proibidos comentários pedindo mais
sanções à Rússia.
Ainda é incerto o impacto da
decisão no movimento que se
formava contra a guerra, unindo
celebridades e intelectuais do
país. Nas ruas, o ritmo segue o
mesmo: os poucos que desafiam
a proibição de atos sem autorização prévia acabam detidos,
por algumas horas, pela polícia.
Já foram, desde o começo do
conflito, 8.237 pessoas, segundo
a ONG OVD-Info, ela mesma
uma agente estrangeira na visão
do Kremlin.

Russos tomam maior usina
nuclear da Europa, na Ucrânia
As forças militares da Rússia
tomaram a usina de Zaporíjia, a
maior da Europa, alvo de ataque que gerou um incêndio no
local na madrugada de sextafeira. O Ministério da Defesa
russo disse controlar a planta,
segundo a Interfax, o que a
agência de inspeção de plantas
nucleares da Ucrânia admitiu.
Já Kiev, após um dia de relativa calma, voltou a ter posições
de seu entorno bombardeadas
por forças russas. A ação aumenta a expectativa de que a cidade seja atacada pelo comboio blindado que permanece a
cerca de 25 km de distância de
sua periferia. Não há ainda relatos de vítimas ou dos alvos.
Em uma rede social, a administração da usina de Zaporíjia
disse que a equipe operacional
-ainda formada apenas por
ucranianos, que têm trabalhado sob a mira de armas, segundo a agência nuclear do paísmonitora as condições da unidade e que esforços buscam garantir que as operações sigam
os requisitos de segurança.
O fogo gerado após o ataque,
nas primeiras horas desta sexta,
noite de quinta-feira passada
no Brasil, atingiu um prédio do
lado de fora da usina, segundo
informações iniciais. Ao menos
três solados ucranianos morreram e dois ficaram feridos em
decorrência da ação, de acordo
com a agência nuclear do país.
A direção da usina disse à
agência que não havia risco
imediato de contaminação nuclear, e o Serviço de Emergên-
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cia da Ucrânia informou posteriormente que as condições de
radiação e do incêndio na instalação estavam "dentro dos limites normais", informação
confirmada mais tarde pela
Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, na sigla em
inglês).
Por volta de 1h30 (horário de
Brasília), o incêndio foi controlado e, na manhã desta sexta na
Ucrânia, um dos seis reatores
estava em funcionamento. A
IAEA acrescentou ainda que as
chamas não atingiram equipamentos essenciais e que não
houve mudança nos níveis de
radiação.
O receio era o de que o incêndio gerasse uma explosão,
algo que, segundo o chanceler
ucraniano, Dmitro Kuleba, teria impacto potencialmente dez
vezes maior do que o do acidente na usina nuclear de
Tchernóbil, ocorrido na Ucrânia ainda soviética em 1986. O
presidente Volodimir Zelenski
alertou que uma eventual explosão na usina de Zaporíjia
significaria o "fim de tudo, o fim
da Europa".
Os ucranianos culpam Moscou pelo ataque, e Zelenski, em
pronunciamento televisionado
nesta sexta, convocou os russos
a protestar contra a tomada da
usina. "Povo russo, quero recorrer a vocês: como isso é possível? Depois que todos lutamos juntos em 1986 contra a
catástrofe de Tchernóbil."
Apesar de analistas dizerem
que a planta atingida é mais se-
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gura, o mandatário usou a memória de Tchernóbil para tentar sensibilizar os russos.
ZONA DE EXCLUSÃO
Os Estados Unidos defenderam nesta sexta-feira a decisão
da Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan) de não
estabelecer uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia,
argumentando que tal medida
poderia fazer com que o conflito se espalhasse para mais
países.
"Temos a responsabilidade
de garantir que a guerra não
ultrapasse a Ucrânia. Uma zona de exclusão aérea poderia
levar a uma guerra total na Europa", disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken.
CASA BRANCA
A Casa Branca não está defendendo a mudança de regime
na Rússia, disse a porta-voz do
presidente Joe Biden nesta sexta-feira, depois que um senador
dos Estados Unidos defendeu
que os russos assassinassem o
presidente Vladimir Putin.
"Não estamos defendendo a
morte do líder de um país estrangeiro ou a mudança de regime. Essa não é a política dos
Estados Unidos", disse a portavoz da Casa Branca, Jen Psaki, a
repórteres.
O senador Lindsey Graham,
um republicano da Carolina do
Sul, pediu que alguém na Rússia "tire esse cara", referindo-se
a Putin.
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Rodrigo
Garcia omite
Doria em
redes sociais
No momento em que o governador João Doria (PSDB)
acumula rejeição no estado de
São Paulo, membros da equipe do vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) definiram
que ele deve reduzir o vínculo
com a imagem do presidenciável tucano.
Nesse sentido, Doria praticamente não tem aparecido
nas redes sociais de Garcia,
por exemplo. Em plataformas
como Facebook e Instagram, o
vice-governador publica fotos
e vídeos de eventos dos quais
participou e da família.
Nesses materiais, alguns
políticos aparecem ao seu lado, ao contrário do governador. São exemplos recentes
Paulo Serra (PSDB), prefeito
de Santo André, e Kayo Amado
(Podemos), de São Vicente.
O perfil de publicação destoa do que Garcia vinha fazendo anteriormente. No final de
2020 e começo de 2021, por
exemplo, ainda longe das eleições e quando a rejeição a Doria ainda não era tão evidente,
o vice-governador publicava
fotos e vídeos em que somente
o governador aparecia, acompanhados de mensagens em
exaltação à gestão dele.
Também era comum a publicação de conteúdo em que
os dois apareciam juntos, o
que hoje é raríssimo.
Em nota de sua assessoria
de imprensa, Garcia afirma
que as redes "são pessoais para
apresentar minha história e
minha família. Estão todos
convidados a me seguir @rodrigogarcialoficial".
As aparições conjuntas de
Doria e Garcia em eventos públicos também têm sido escassas. Nesta sexta-feira, por
exemplo, o vice-governador
não esteve em evento no Palácio dos Bandeirantes com Doria em homenagem ao mês
das mulheres.
A meta de desvincular Garcia e Doria tem sido tratada
abertamente pelos aliados do
vice-governador, que hoje é
pouco conhecido do eleitorado. Dessa forma, para que seu
cartão de visitas não seja a ligação com o governador, a ideia
é apresentá-lo ao público individualmente, com informações a respeito de sua trajetória e suas ações.
Em setembro e dezembro
de 2021, pesquisas Datafolha
mostraram que a reprovação
ao governo Doria superava a
aprovação em São Paulo. A administração foi avaliada em
ambos os levantamentos como ruim ou péssima por 38%
dos paulistas com 16 anos ou
mais, índice que superava a taxa de avaliação ótima ou boa
de 24%. Houve ainda 38% que
em dezembro consideravam o
governo regular -em setembro
eram 37%.
Outro levantamento do Datafolha, realizado em dezembro, mostrou Doria com 34%
de rejeição entre os presidenciáveis, empatado com Lula
(PT) e atrás de Jair Bolsonaro
(PL), que tinha 60%.

Nota
VAZAMENTO FAZ
'CHOVER' EM TERMINAL
DE PASSAGEIROS DE
CONGONHAS
Pessoas que trafegavam no
Aeroporto de Congonhas, em
SP nesta sexta-feira,
registraram o momento no
qual um vazamento de água
no teto forma uma
"cachoeira" dentro do
terminal de passageiros. Os
vídeos, publicados nas redes
sociais, mostram a água
caindo sobre cadeiras na
frente de uma das portas
que costumam ser utilizadas
para embarque. É possível
ver que a água se espalha
no piso do aeroporto, com
grande movimentação de
pessoas.

