
cyan magenta  amarelo  preto

LOCAIS FECHADOS

Rio acaba com obrigatoriedade de máscaras 
O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do Rio de Ja-

neiro orientou ontem a liberação do uso de máscaras em
ambientes fechados na capital fluminense. A medida
passou a vigorar ontem mesmo, com a publicação de

um decreto no Diário Oficial. Com isso, a cidade se torna
a primeira capital do país a abolir totalmente o uso do
item. A flexibilização vale, inclusive, em escolas e no
transporte público. As unidades escolares, no entanto,

terão autonomia para decidir se os alunos devem ou não
continuar usando máscara. Em ambientes abertos, a uti-
lização do item de proteção já não era mais exigida des-
de outubro do ano passado. PÁGINA 4

Diante da disparada do preço do petróleo, o presidente Jair Bolso-
naro (PL) afirmou ontem que o governo estuda rever a política de pa-
ridade internacional de preços da Petrobras. "Tem uma legislação er-
rada feita lá atrás que você tem uma paridade com o preço interna-
cional (dos combustíveis). Ou seja, o petróleo –o que é tirado do pe-
tróleo– leva-se em conta o preço fora do Brasil. Isso não pode conti-

nuar acontecendo", disse Bolsonaro, durante entrevista a uma rádio
de Roraima. "Estamos vendo isso aí, sem ter nenhum sobressalto no
mercado. Está sendo tratado hoje à tarde, em mais uma reunião". O
chamado PPI (Preço de Paridade de Importação) foi implementado
em 2016, durante o governo Michel Temer (MDB) e na gestão do ex-
presidente da Petrobras Pedro Parente. PÁGINA 2

Putin fixa
condições
para acabar
com guerra

RÚSSIA COMBUSTÍVEIS

A Rússia de Vladimir Putin
listou pela primeira vez as
condições que apresentou à
Ucrânia para acabar com a
guerra que devasta o país vizi-
nho há 12 dias. Em uma en-
trevista à agência Reuters, por
telefone,  o  porta-voz do
Kremlin, Dmitri Peskov, afir-
mou que a operação "acaba
em um instante" se Kiev se
render militarmente, mudar
sua Constituição para garan-
tir que nunca irá aderir à Otan
(aliança militar ocidental) ou
à União Europeia, reconhecer
a Crimeia anexada em 2014
como russa e as ditas repúbli-
cas separatistas do Donbass,
no leste, como independen-
tes. Segundo Peskov, os nego-
ciadores russos já informa-
ram aos ucranianos seus ter-
mos na semana passada,
quando f izeram duas reu-
niões na Belarus. Uma tercei-
ra rodada ocorreu ontem,
mas segundo os enviados de
Kiev apenas resultou em pe-
quenos avanços na coordena-
ção para a criação de corredo-
res humanitários. PÁGINA 4
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ELEIÇÕES 2022

Geraldo Alckmin
define filiação
ao PSB para 
ser vice de Lula

O ex-governador Geraldo Alckmin (foto) (ex-PSDB) acertou ontem
a sua filiação ao PSB para ser candidato a vice-presidente na chapa do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Alckmin encaminhou a
filiação em uma reunião em hotel de São Paulo com a participação do
presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, do prefeito do Recife,
João Campos, do ex-governador Márcio França (SP) e do ex-prefeito
de Campinas Jonas Donizete. O acerto da filiação foi revelado pelo
portal G1. No encontro, os integrantes do PSB discutiram a necessida-
de de formação de uma frente ampla contra o presidente Jair Bolsona-
ro (PL) já no primeiro turno da eleição presidencial. PÁGINA 3
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Bolsonaro defende revisão de
política de preços da Petrobras
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Economia

Bovespa tem maior
queda do ano puxada
por petróleo e inflação
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

Os receios em torno do au-
mento da inflação e das possí-
veis mudanças na política de
preços da Petrobras afetaram
o mercado financeiro ontem.
A Bolsa de Valores de São Pau-
lo (Bovespa) teve a maior que-
da diária do ano. O dólar, que
se aproximou de R$ 5 durante
a manhã, fechou com estabili-
dade, influenciado pelas tur-
bulências no mercado global.

O Índice Bovespa (Iboves-
pa),  encerrou aos 111.593
pontos, com recuo de 2,52%.
Essa foi a maior queda diária
desde 26 de novembro do ano
passado. O desempenho ne-
gativo foi puxado por ações
de empresas aéreas e pela Pe-
trobras, cujos papéis são os
mais negociados na bolsa.
Num dia em que a cotação in-
ternacional do barril de pe-
tróleo (tipo Brent) fechou em
US$ 139 e atingiu o maior va-
lor desde 2008.

As movimentações para
que a Petrobras mude a políti-
ca de preços fizeram as ações
da estatal cair. As ações prefe-
renciais (com preferência na
distribuição de dividendos)
despencaram 7,1%. As ações
ordinárias (com direito a voto
em assembleia de acionistas)
caíram 7,65%. Por causa da
restrição da oferta de petróleo
provocada pela guerra entre
Rússia e Ucrânia, o presidente
Jair Bolsonaro manifestou-se
favorável à mudança nos pre-
ços dos combustíveis, que te-
riam preços abaixo do merca-
do, reduzindo o lucro da com-
panhia.

O mercado de câmbio não
sentiu a mesma turbulência. O
dólar comercial fechou o dia
vendido a R$ 5,08, com leve al-
ta de 0,03%. A cotação chegou
a cair para R$ 5,03 na mínima
do dia, por volta das 10h40,
operou próxima da estabilida-
de durante a tarde, até fechar
em pequena alta.

Terça-feira, 8 de março de 2022
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Bolsonaro defende revisão de
política de preços da Petrobras
RICARDO DELLA
COLETTA/FOLHAPRESS

D
iante da disparada do
preço do petróleo, o
presidente Jair Bolso-

naro (PL) afirmou ontem que o
governo estuda rever a política
de paridade internacional de
preços da Petrobras.

"Tem uma legislação errada
feita lá atrás que você tem uma
paridade com o preço interna-
cional (dos combustíveis). Ou
seja, o petróleo –o que é tirado
do petróleo– leva-se em conta o
preço fora do Brasil. Isso não po-
de continuar acontecendo", dis-
se Bolsonaro, durante entrevista
a uma rádio de Roraima.

"Estamos vendo isso aí, sem
ter nenhum sobressalto no mer-
cado. Está sendo tratado hoje à

tarde, em mais uma reunião".
O chamado PPI (Preço de Pa-

ridade de Importação) foi im-
plementado em 2016, durante o
governo Michel Temer (MDB) e
na gestão do ex-presidente da
Petrobras Pedro Parente.

"Leis feitas erradamente lá
atrás atrelaram o preço do barril
produzido aqui ao preço lá de
fora, esse é o grande problema.
Vamos procurar uma solução
para isso de forma bastante res-
ponsável", complementou o
presidente.

Ele disse ainda que, caso o
avanço do preço internacional
dos combustíveis fosse integral-
mente repassado aos postos, ha-
veria um reajuste de cerca de
50% para os consumidores. "Não
é admissível", disse Bolsonaro.

"A população não aguenta

uma alta com esse percentual
aqui no Brasil".

Ontem, um possível embargo
ocidental ao setor energético
russo provocou a disparada dos
preços do petróleo e do gás na-
tural, assim como a queda das
Bolsas ao redor do mundo por
temor de desaceleração da eco-
nomia mundial.

O preço do barril de Brent do
Mar do Norte se aproximou de
US$ 140 (R$ 710) no domingo à
noite, muito perto do recorde
absoluto de US$ 147,50 (R$ 748)
de julho de 2008.

Isto aconteceu depois que o
secretário de Estado americano,
Antony Blinken, afirmou que
Washington e seus aliados de-
batem a proibição das importa-
ções de petróleo e gás da Rússia.

Os americanos e aliados têm

imposto uma série de sanções
econômicas contra Moscou pela
invasão da Ucrânia.

A crítica à política de parida-
de de preços não é a única medi-
da que foi defendida por Bolso-
naro nos últimos dias.

Na quinta-feira passada, o
presidente defendeu que a Pe-
trobras reduza lucros para evi-
tar uma alta brusca nos com-
bustíveis.

"Estamos vendo aqui na mí-
dia –e é verdade– o lucro que a
Petrobras está tendo. Em um
momento de crise como esse, eu
acho que esse lucro, dependen-
do da decisão dos diretores, do
conselho e do presidente, pode-
ria neste momento de crise ser
rebaixado um pouquinho para a
gente não sofrer muito aqui",
afirmou Bolsonaro, na ocasião.

MERCADOS

Debandada na Receita Federal provoca 
falhas no Imposto de Renda e eSocial
CRISTIANE GERCINA/FOLHAPRESS

O movimento de saída dos
servidores da Receita Federal,
que entregaram seus cargos de
chefia em dezembro em virtude
de cortes no orçamento do ór-
gão, e a operação meta zero, que
está sendo realizada pelos tra-
balhadores ainda em atividade,
podem ter sido os responsáveis
por falhas nos sistemas do go-
verno federal ontem.

Ao menos dois dos serviços
oferecidos aos usuários por

meio da Receita -download do
programa do Imposto de Renda
2022 e a geração da guia do eSo-
cial para pagar os tributos do
empregador doméstico- não
funcionaram durante todo o dia.

O primeiro site a falhar, por
volta das 8h30 da manhã, foi o do
Meu Imposto de Renda, que fica
no site da Receita (receita.econo-
miga.gov.br). Os contribuintes
que tentavam baixar o programa
do IR não conseguiam. Aparecia
uma mensagem de falha. O mes-
mo ocorreu com o aplicativo

Meu Imposto de Renda. Até a
conclusão deste texto ainda não
era possível fazer o download do
programa da Receita Federal.

Apenas quem acessou o sis-
tema um pouco antes, entre 8h e
8h30, conseguiu baixar o pro-
grama, mas houve lentidão e o
download levou até uma hora
ser concluído.

No caso do eSocial, usado pa-
ra gerar a guia de pagamento dos
tributos referentes à contratação
do empregado doméstico, a fa-
lha faz com que o empregador

não consiga ter acesso ao docu-
mento com código de barras. Os
valores de salários apareciam
zerados, sem que fosse possível
gerar a guia no último dia do
prazo para fazer o pagamento da
competência de fevereiro.

Para os sindicatos dos servi-
dores, a entrega de 1.500 cargos
de confiança em dezembro e a
operação meta zero que vem
sendo realizada desde então em
virtude dos cortes no orçamento
da Receita interferem na presta-
ção de serviços à população.

ENTREGA DE CARGOS

Saques em poupança superam
depósitos em R$ 5,35 bilhões 
NATHALIA GARCIA/FOLHAPRESS

Os saques em cadernetas de
poupança superaram os depósi-
tos em R$ 5,35 bilhões no mês de
fevereiro deste ano, segundo da-
dos divulgados pelo Banco Cen-
tral ontem.

No período, as retiradas de
recursos na modalidade soma-
ram R$ 265,360 bilhões, en-
quanto os depósitos totalizaram
R$ 260,010 bilhões.

Mesmo com o resultado nega-
tivo em fevereiro deste ano, o sal-
do da poupança (ou seja, o volu-
me total aplicado) permaneceu

estável, em R$ 1,016 trilhão.
O resultado deste ano foi li-

geiramente melhor do que o re-
gistrado em fevereiro de 2021,
quando os saques superaram os
depósitos em R$ 5,86 bilhões. A
poupança não registra um saldo
positivo no mês de fevereiro
desde 2014, quando a entrada
de dinheiro foi maior que a saí-
da em R$ 1,859 bilhão.

Já é o segundo mês consecu-
tivo com captação negativa em
2022. Em janeiro, a poupança ti-
nha registrado a maior retirada
líquida de recursos na série his-
tórica do BC, iniciada em janei-

ro de 1995, com a saída recorde
de R$ 19,665 bilhões (R$ 260,494
bilhões de depósitos e R$
280,159 bilhões de saques).

Historicamente, o primeiro
mês do ano é marcado pelo res-
gate de recursos para o paga-
mento de impostos -IPVA e IP-
TU- e outros gastos previstos
nessa época.

Atualmente, a caderneta de
poupança rende 0,50% ao mês
(ou 6,17% ao ano), mais a TR (taxa
referencial). O indicador é calcu-
lado pelo BC com base nas taxas
de juros das Letras do Tesouro
Nacional e tem flutuação diária.

A regra da poupança mudou
em dezembro do ano passado
com a elevação da Selic acima de
8,5% ao ano. Atualmente, a taxa
básica de juros está em 10,75%
ao ano. Nesse caso, a regra prevê
que o rendimento da poupança
seja de 0,50% ao mês, mais a TR
(para depósitos novos e antigos).

Em meio à escalada da Selic,
a TR, que ficou nula de setem-
bro de 2017 até o fim do ano pas-
sado, também sobe. Quando a
taxa de juros está menor ou
igual a 8,5% ao ano, o investi-
mento é limitado a 70% da taxa,
acrescida da TR.

FEVEREIRO

Guerra faz economistas
elevarem projeção de
inflação deste para 6% 

BC/FOCUS

LEONARDO
VIECELI/FOLHAPRESS

Com a guerra entre Rússia e
Ucrânia, petróleo e commodi-
ties agrícolas dispararam no
início desta semana. Anteci-
pando os repasses para preços
finais de combustíveis e ali-
mentos, economistas no Brasil
já veem inflação mais alta.

Por ora, projeções apontam
para o IPCA (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Am-
plo) na faixa de 6% ao final de
2022 -um avanço maior não é
descartado por parte do mer-
cado financeiro.

Caso as estimativas se confir-
mem, a inflação vai estourar no-
vamente o teto da meta, estabe-
lecido em 5% para este ano.

Embora reflita o cenário até
a semana passada, a edição
mais recente do boletim Fo-
cus, divulgada ontem pelo BC
(Banco Central), voltou a esti-
mar um IPCA maior em 2022.

Na mediana, as previsões
do mercado para o indicador
ficaram mais próximas de 6%,
passando de 5,60% para 5,65%.
Foi a oitava semana consecuti-
va de alta.

O economista-chefe da
Necton Investimentos, André
Perfeito, avalia que as proje-
ções devem voltar a subir nas
próximas semanas, na esteira
da tensão geopolítica e das no-
vas pressões sobre as cotações
de commodities.

Segundo Perfeito, a Necton
deve elevar sua estimativa de
IPCA em 2022 de 5,81% para a
faixa de 6% nos próximos dias.
"As projeções começam a refle-
tir os impactos da guerra", diz.

Nesta segunda, a gestora
Santander Asset aumentou sua
previsão para o IPCA deste
ano, de 5,4% para 5,9%. O viés
é de alta -ou seja, a tendência é
de novos avanços.

De acordo com o economis-
ta-chefe da Santander Asset,
Eduardo Jarra, os 5,9% refle-
tem o quadro de preços de
bens industriais e serviços ain-
da pressionados na largada do
ano no Brasil.

Jarra relata que a revisão
ainda não contempla os efeitos
da guerra na Ucrânia, embora
ele entenda que o conflito trará
impactos sobre a inflação no
Brasil.

A questão que ainda não es-
tá clara é a magnitude do cho-
que sobre os preços finais, afir-
ma o economista.

"A gente ainda não sabe a
intensidade, mas se materiali-
zou a piora para a inflação glo-
bal. Já há uma certeza: vai afe-
tar as projeções", aponta Jarra.

Com a inflação persistente
no Brasil, a Santander Asset
também revisou para cima sua
estimativa para a taxa básica
de juros. Agora, a instituição vê
a Selic em 12,25% ao final de
2022, em linha com a mediana
do Focus. A previsão anterior
era de 11,75%.

A consultoria MB Associa-
dos também subiu a estimativa
para o IPCA, de 5,8% para
6,5%, com impacto dos preços
de alimentos e transportes.

A inflação mais forte é vista
como reflexo do conflito no
Leste Europeu. A MB ainda au-
mentou a projeção para a Se-
lic, de 12,25% para 13%, acima
da mediana do Focus.

Varejo ganhou mais 204 mil lojas em 2021
O comércio varejista brasileiro

fechou 2021 com 2,4 milhões de
estabelecimentos ativos. O balan-
ço, da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC), mostra um saldo de
204,4 mil lojas a mais do que no
ano anterior.  

Balanço divulgado em março
do ano passado pela CNC mos-
trou que, em 2020, o varejo brasi-
leiro havia contabilizado a perda

de 75 mil lojas. Em 2021, as micro-
empresas responderam por
77,4% do saldo positivo do ano,
com 158,23 mil novos estabeleci-
mentos. As pequenas empresas,
com 29,99 mil novas lojas, res-
ponderam por 14,7% do saldo po-
sitivo. Entre as atividades, os su-
per e minimercados ganharam 54
mil lojas; utilidades domésticas e
eletroeletrônicos, 38,7 mil; e ves-
tuário, calçados e acessórios, 28,3

mil. Quatro estados responderam
por mais da metade da abertura
de lojas: São Paulo (55,6 mil), Mi-
nas Gerais (18,3 mil), Paraná (15,1
mil) e Rio de Janeiro (14,1 mil).

"A flexibilização das restrições
impostas ao varejo em diversos
estados e municípios, especial-
mente após o fim da segunda on-
da da pandemia, e o avanço da
vacinação, contribuíram para a
tendência de aumento da circula-

ção de consumidores e, certa-
mente, estimulou o movimento
de reabertura de estabelecimen-
tos comerciais", explicou o presi-
dente da CNC, José Roberto Ta-
dros, por meio de nota à impren-
sa. Segundo a CNC, o faturamen-
to real do setor cresceu 4,5% de
2020 para 2021, o maior avanço
anual desde 2018. 

De 2019 para 2020, o segmento
registrou uma queda de 1,4%.

CNC

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

Tels.: (21) 3556-3030 / 96865-1628
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País/São Paulo

Arthur do Val é alvo
de 11 pedidos de
cassação na Alesp

MAMÃE FALEI

GÉSSICA BRANDINO E BRUNO
B. SORAGGI/FOLHAPRESS

O deputado Arthur do Val
(Podemos), conhecido como
Mamãe Falei, deve começar a
responder nesta semana, no
Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar da Assembleia Le-
gislativa de São Paulo (Alesp), a
representações que podem le-
var à perda de seu mandato.

Onze pedidos que solicitam
a punição do deputado foram
protocolados na Casa desde
sexta-feira, quando foram re-
veladas declarações de cunho
sexista feitas por ele.

Um desses pedidos foi assi-
nado por 17 parlamentares da
Assembleia e entregue ontem
Outro foi entregue pela seccio-
nal paulista da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB-SP) à
presidência da Casa no fim da
tarde. O Conselho de Ética,
porém, diz ainda não ter rece-
bido oficialmente essa repre-
sentação.

O deputado, que visitou a
Ucrânia na semana passada,
enviou áudios a amigos dizen-
do que as ucranianas são "fá-
ceis" por serem pobres -e que a
fila de refugiados da guerra tem
mais mulheres bonitas do que
a "melhor balada do Brasil".

O Conselho de Ética e Deco-
ro Parlamentar da Alesp vai se
reunir às 10h amanhã, quando
deve começar a debater o as-
sunto. A presidente do grupo,
deputada Maria Lúcia Amary
(PSDB), diz que espera que a
tramitação seja célere, com a
conclusão dentro de dois me-
ses no órgão.

A partir disso, o caso segue
para o plenário da assembleia,
onde precisará do voto da
maioria dos deputados para
que o Arthur do Val perca o
mandato.

O presidente da Alesp, Car-
lão Pignatari (PSDB), afirma
que o caso será levado para o
plenário "tão logo seja con-
cluída" a decisão do Conselho
de Ética.

Entenda como funciona o
processo:

O que pedem as representa-
ções contra o deputado Arthur
do Val?

Até o momento, há 11 repre-
sentações contra o parlamen-
tar -e todas pedem a cassação
do mandato.

O primeiro pedido foi proto-
colado pela deputada Isa Pen-
na (PSOL), que no final de 2020
foi apalpada por Fernando Cu-
ry, punido com suspensão de
seis meses pelo plenário.

Os deputados Altair Moraes
(Republicanos), Gil Diniz (PL),
Sargento Neri (Solidariedade),
Luiz Fernando (PT), Major
Mecca (PSL) e Janaina Pas-
choal (PRTB) também fizeram
representações individuais.

As representações feitas pe-
los deputados petistas Profes-
sora Bebel e Emídio de Souza
pedem que o caso seja apurado
de acordo com o artigo 7º do
Código de Ética da Casa, que
lista todas as punições possí-
veis, entre elas a cassação, de-
fendida por ambos em conver-
sa com a reportagem.

"É um crime contra a honra
de mulheres. Quando ele fala
da ucraniana, eu personifico
em todas as mulheres e em
véspera do Dia das Mulheres.
Uma total falta de respeito",
diz Bebel. "Esse é um caso de
cassação: não pode ter chan-
ce", finaliza.

Já Emídio diz se tratar de
"um caso que fala por si e não
depende nem de avaliação".

"É evidente a gravidade da
mensagem do deputado, a
ofensa contra as mulheres
ucranianas e contra todas as
mulheres e à consciência hu-
mana. É uma coisa muito grave
o que ele fez, então o pedido é
para que seja cassado o man-
dato dele", afirma.

Há também pedidos coleti-
vos de cassação. Um deles foi
assinado por 17 deputados de
diferentes perfis ideológicos,
incluso alguns dos autores das
representações individuais.

A OAB-SP também protoco-
lou um pedido de cassação de
Arthur do Val. A entrega do do-
cumento, feita à presidência
da Casa, foi precedida por uma
marcha contra a misoginia or-
ganizada pela entidade na As-
sembleia Legislativa de SP. O
ato cobra que a Alesp tome
providências para punir o de-
putado.

O deputado já foi punido
antes na Assembleia?

Sim. A punição mais recen-
te foi definida em fevereiro pe-
lo Conselho de Ética, que deci-
diu que o deputado deverá ser
advertido por pagar salário a
um assessor em um dia que
ele não estava trabalhando.
Na próxima reunião, ele será
convocado para receber a pu-
nição.

Em 2019, o colegiado havia
aplicado advertência verbal a
Arthur do Val, após ele cha-
mar colegas de "vagabundos"
durante uma sessão plenária
na Casa.

Como funciona a tramita-
ção do processo no Conselho
de Ética da Alesp?

O primeiro passo é o recebi-
mento das representações pela
presidente do colegiado.

Depois disso, a comunica-
ção é feita aos nove deputados
que integram o Conselho, e o
deputado alvo será notificado.
Arthur do Val terá um prazo de
cinco sessões do plenário para
apresentar a chamada defesa
prévia.

A próxima etapa é a convo-
cação de uma reunião do con-
selho para que os deputados
julguem a admissibilidade
das representações, que po-
derão ser unificadas para a
tramitação.

Arthur do Val terá então um
novo prazo de cinco sessões
para apresentar a defesa de
mérito no processo. Após esse
prazo, é definido o relator, res-
ponsável pela formulação de
um parecer que será votado
pelo colegiado. Geralmente,
esse documento é elaborado
dentro de 15 dias.

"Minha preocupação é dar
celeridade respeitando o regi-
mento e esperamos que em
dois meses possamos resolver
essa questão. Claro que ele po-
de criar mecanismos jurídicos,
mas no tocante ao Conselho de
Ética vou seguir rigorosamente
os prazos", diz a deputada Ma-
ria Lúcia Amary, que preside o
colegiado.

O que é preciso para que o
deputado seja punido?

É necessário maioria sim-
ples para que a punição contra
o deputado seja aprovada pelo
Conselho de Ética, que tem no-
ve membros efetivos, além do
corregedor. Em caso de empa-
te, a presidente do colegiado
pode definir a votação.

O parecer aprovado é enca-
minhado para votação em ple-
nário, onde precisa da maioria
simples para ser aprovado. A
Assembleia tem 94 deputados,
então isso significa que seria
necessário o aval de pelo me-
nos 48 parlamentares.

Como deve ser a avaliação
do caso plenário?

O presidente da Assembleia,
Carlão Pignatari (PSDB), se
comprometeu a pautar o pro-
cesso de Arthur do Val no ple-
nário "tão logo" o Conselho de
Ética chegue a uma decisão so-
bre caso.

Em nota oficial, o deputado
disse que a atitude de Mamãe
Falei é "inaceitável e que será
tratada com rigor e seriedade
pelas esferas de investigação
do Parlamento".

A deputada Isa Penna
(PSOL) também avalia que o
processo vai ser rápido. "Existe
muita pressão dentro da As-
sembleia [por causa das falas
sexistas deputado]."

A mesma percepção é com-
partilhada por outros deputa-
dos ouvidos pela reportagem,
que avaliam que o histórico
de Arthur do Val na Casa pesa
contra ele neste momento e
impedirá uma eventual blin-
dagem.

ELEIÇÕES 2022

Alckmin define filiação ao
PSB para ser vice de Lula
JOSÉ MATHEUS
SANTOS/FOLHAPRESS

O
ex-governador Ge-
raldo Alckmin (foto)
(ex-PSDB) acertou

ontem a sua filiação ao PSB para
ser candidato a vice-presidente
na chapa do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT).

Alckmin encaminhou a filia-
ção em uma reunião em hotel
de São Paulo com a participação
do presidente nacional do PSB,
Carlos Siqueira, do prefeito do
Recife, João Campos, do ex-go-
vernador Márcio França (SP) e
do ex-prefeito de Campinas Jo-
nas Donizete. O acerto da filia-
ção foi revelado pelo portal G1.

No encontro, os integrantes
do PSB discutiram a necessida-
de de formação de uma frente
ampla contra o presidente Jair
Bolsonaro (PL) já no primeiro
turno da eleição presidencial.

A cerimônia de filiação deverá
acontecer até 20 de março. O
mais provável é que aconteça em
São Paulo. A ideia é que o ex-pre-
sidente Lula esteja presente. No
ato de filiação, o PSB ainda quer
ser o primeiro partido a anunciar
oficialmente o apoio a Lula.

"Tivemos uma reunião muito
boa pela manhã. Está pratica-
mente selada a entrada dele pa-
ra ser candidato a vice. Prova-
velmente haverá um evento à al-

tura do novo filiado", disse Si-
queira à reportagem.

O prefeito do Recife, João
Campos (PSB), um dos articula-
dores da chegada de Alckmin ao
PSB, disse que a filiação do ex-
governador paulista vai atender
a um movimento nacional den-
tro do partido.

"Há um movimento nacional
no partido de que o nome dele é
muito bom para o PSB. Estamos
num momento onde precisa-
mos fazer alianças que demons-
trem a amplitude do nosso cam-
po e largueza política. No diálo-
go que está acontecendo entre o
PSB e o PT, o nome dele seria
um grande nome para cumprir
essa tarefa", afirmou Campos.

"Naturalmente, quem decide
o candidato a vice é o candidato
à Presidência, mas o PSB tem es-
sa disposição de fazer a filiação e
poder apresentá-lo como alter-
nativa. Precisamos buscar aqui-
lo que nos une e não eventuais
divergências que nos separe",
acrescentou o prefeito do Recife.

Nas redes, Alckmin afirmou
que a reunião foi muito produti-
va "e provou haver convergência
política e vontade de união em
benefício do país".

"Sigo conversando com ou-
tros partidos que buscam uma
unidade de ação em defesa da
democracia e de melhores con-
dições de vida para o nosso po-

vo. Até a próxima semana defi-
nirei a minha filiação partidá-
ria", escreveu.

As tratativas para a formação
da chapa Lula-Alckmin foram
reveladas pela coluna Mônica
Bergamo, do jornal Folha de
S.Paulo, em novembro do ano
passado. No mês seguinte, a co-
luna também antecipou que a
aliança para a formação da cha-
pa já estava selada, embora ain-
da não tenha sido oficializada.

Segundo interlocutores, Lula
já afirmou que, com o tucano de
vice, poderia dormir tranquilo:
Alckmin, que foi quatro vezes
governador, teria experiência e
estatura política. E não transfor-
maria a vice em um centro de
conspiração e sabotagem para
desestabilizar o governo.

O ex-governador Geraldo

Alckmin também havia recebi-
do convites para se filiar a PV e
Solidariedade com o objetivo de
ser vice na aliança com Lula,
mas acabou optando pelo PSB.

Agora, a expectativa no PT é
que Lula oficialize sua pré-can-
didatura à Presidência. O enca-
minhamento da ida de Alckmin
ao PSB é mais um passo nesse
sentido.

A chegada de Alckmin à le-
genda pessebista não influen-
ciará, de acordo com a cúpula
do PSB, na discussão sobre uma
possível federação envolvendo
PT e PSB. As tratativas deverão
ser retomadas nesta semana,
mas as chances foram reduzi-
das, segundo membros dos dois
partidos.

Mesmo com a federação em-
perrada, o apoio do PSB a Lula
está cristalizado. Se o PSB não
aderir à federação, o PT tem
planos de se federar com PC do
B e PV.

A provável chapa Lula e Alck-
min enfrenta resistência de um
grupo minoritário dentro do PT.

Reunidos na noite da última
sexta-feira, dirigentes de corren-
tes de esquerda do partido deci-
diram levar ao diretório nacio-
nal -principal instância do PT-
sua objeção à escolha do ex-go-
vernador como vice na chapa do
ex-presidente para a corrida
presidencial.

MPF arquiva inquérito contra Secom
por postagens contra vacinação

CRIME CONTRA SAÚDE

FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

A 1ª Câmara do Ministério Pú-
blico Federal arquivou um inqué-
rito civil contra a Secretaria de
Comunicação da Presidência da
República (Secom) pela possível
prática de crime contra a saúde
pública e ato de improbidade.

A investigação havia sido ins-
taurada a partir de uma repre-
sentação sigilosa para apurar pu-

blicações no Twitter oficial da
Presidência contra a obrigatorie-
dade da vacina contra o corona-
vírus. Entre as postagens, a Se-
com afirmava que ninguém pode
obrigar ninguém a tomar vacina
e que o governo do Brasil preza
pelas liberdades dos brasileiros.

Em uma primeira instância,
já havia a recomendação de ar-
quivamento do inquérito, que
foi acatada pela relatora, a sub-

procuradora-geral Lindôra
Araújo. A 1ª Câmara ratificou a
decisão no último dia 17, de for-
ma unânime.

Ao final da instrução inicial, o
responsável pela investigação
concluiu que o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) já havia per-
mitido ao Estado determinar aos
cidadãos a vacinação obrigató-
ria contra a Covid-19.

Além disso, o documento que

baseia o arquivamento argu-
menta não haver ilícito porque a
fala contestada "constituía e
constitui sabido posicionamen-
to político-ideológico sobre o
espaço de intervenção do Esta-
do nas relações privadas e mes-
mo nos corpos das pessoas, em
campo do espectro político em
que parece se posicionar o atual
presidente da República (Jair
Bolsonaro)".

Brasil teve média de 1 estupro 
a cada 10 minutos em 2021
VICTORIA
DAMASCENO/FOLHAPRESS

Uma mulher foi estuprada,
em média, a cada dez minutos
no Brasil em 2021, segundo o
Fórum Brasileiro de Segurança
Pública. Foram 56,1 mil casos,
incluindo estupros de vulnerá-
vel, com pessoas do gênero fe-
minino como vítimas.

Os dados, divulgados ontem
pela entidade, foram coletados
por meio de um levantamento
feito com as polícias civis de to-
das as unidades da Federação,
ou seja, leva em conta apenas os
casos que chegaram ao conheci-
mento das autoridades.

O ano de 2021 representa o
início do aumento dos casos de
estupro no país depois de uma
diminuição ocorrida com o iso-
lamento provocado pela pande-
mia de Covid-19.

Entre 2019 e 2020, houve
queda de 12,1% nos registros de
estupros de mulheres no Brasil,
enquanto entre 2020 e 2021
ocorreu aumento de 3,7%.

O número total de vítimas do
gênero feminino foi de 61,5 mil
em 2019 para 54,1 mil em 2020.
No ano passado, houve 56,1 mil.

O maior número de registros
verificado depois do final das
medidas mais restritivas de iso-
lamento pode estar relaciona-
do a uma possível subnotifica-

ção de casos durante a quaren-
tena, de acordo com Samira
Bueno, diretora-executiva do
Fórum Brasileiro de Segurança
Pública.

A análise dos dados feita pe-
los pesquisadores indica forte
queda na quantidade de regis-
tros em abril de 2020, mês em
que houve intensificação do iso-
lamento social. De maio em
diante, ocorre uma retomada
nos casos registrados, tendência
que se mantém no ano seguinte.

Bueno explica que a maioria
dos casos de estupro e estupro
de vulnerável acontece dentro
de casa, sobretudo envolvendo
adolescentes e crianças, que,
isolados, não contam com redes
de confiança como as escolas
para denunciar as agressões.

A diretora-executiva pondera
que pode haver um aumento em
decorrência da flexibilização
das medidas de isolamento em
2021 quando se fala de mulheres
adultas, mas associa o aumento
no número de casos principal-
mente à maior possibilidade de
notificação.

Há ainda mulheres que op-
tam por não denunciar, conta
Bueno, devido à relação que nu-
trem com o agressor, o cons-
trangimento por ter sido vítima,
o medo de retaliação, ou mesmo
a falta de confiança nos sistemas
de Justiça.

"A gente vive em uma socie-
dade em que todo o crime tem
subnotificação", diz a coordena-
dora. "Mas, quando a gente está
falando de violência sexual, eu
diria que é o crime que no mun-
do inteiro ostenta as maiores ta-
xas de subnotificação."

A taxa média de estupros, in-
cluindo de vulnerável, foi de
51,8 para cada 100 mil habitan-
tes do sexo feminino.

Em 12 estados, a taxa ficou
acima da média nacional, com
destaque para Roraima, Mato
Grosso do Sul, Amapá e Rondô-
nia, que tiveram taxas superio-
res a 100 para cada 100 mil.

Em relação aos casos de fe-
minicídio, houve um recuo de
2,4% no ano passado em com-
paração a 2020.

No ano passado, foram regis-
trados 1.319 feminicídios no
país, enquanto no ano anterior
1.351 mulheres foram mortas.

A taxa de mortalidade foi de
1,22 mulher para cada 100 mil
mulheres, um recuo de 3% em
relação ao ano anterior, quando
foi de 1,26 para cada 100 mil.

Os dados indicam ainda que
houve aumento no número de
feminicídios no período em que
se iniciaram as medidas de iso-
lamento, como entre fevereiro e
maio de 2020. Em 2021, a ten-
dência se manteve, com média
mensal de 110 feminicídios -ou

1 a cada 7 horas.
De março de 2020, quando a

OMS declarou a pandemia de
Covid-19, a dezembro de 2021,
cerca de 2.400 mulheres foram
vítimas de feminicídio.

Os números indicam estabili-
dade, e não recuo no indicador,
avalia Bueno.

Enquanto estados como São
Paulo apresentaram cerca 43 fe-
minicídios 2021 em relação a
2020, outros como Tocantins,
que passou de 9 vítimas em 2020
para 22 no ano passado, regis-
traram mais casos. Ou seja, reti-
rando, por exemplo, apenas São
Paulo, haveria aumento de 1%
no indicador.

A pesquisadora afirma que
isso indica que, embora existam
quadros que melhoraram no pe-
ríodo, outros permanecem
iguais ou ainda pioraram.

Há casos também em que
mulheres foram assassinadas,
mas os crimes não foram tipifi-
cados como feminicídio. No
Ceará, por exemplo, 308 mulhe-
res foram mortas, mas apenas
10% dos casos foram enquadra-
dos nesta categoria.

"Isso mostra a dificuldade
que temos enquanto nação de
enfrentar o problema. De modo
geral, o quadro continua muito
grave e os números são maiores
do que a gente consegue hoje
estimar", diz Bueno.
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Rio acaba com a
obrigatoriedade de
uso de máscaras  

LOCAIS FECHADOS

MATHEUS ROCHA/FOLHAPRESS

O Comitê de Enfrentamento
à Covid-19 do Rio de Janeiro
orientou ontem a liberação do
uso de máscaras em ambientes
fechados na capital fluminense.

A medida passou a vigorar
ontem mesmo, com a publica-
ção de um decreto no Diário
Oficial. Com isso, a cidade se
torna a primeira capital do
país a abolir totalmente o uso
do item.

A flexibilização vale, inclusi-
ve, em escolas e no transporte
público. As unidades escolares,
no entanto, terão autonomia
para decidir se os alunos devem
ou não continuar usando más-
cara. Em ambientes abertos, a
utilização do item de proteção
já não era mais exigida desde
outubro do ano passado.

"Tanto as escolas quanto as
empresas (terão liberdade). Ca-
da empresa poderá definir in-
ternamente se vai manter ou
não o uso de máscara. Ela só
não é mais um decreto obriga-
tório", explica Alberto Cheba-
bo, presidente da Sociedade
Brasileira de Infectologia e
membro do colegiado.

De acordo com ele, é pouco
provável que a liberação do
item provoque uma nova on-
da da doença. "O cenário epi-
demiológico da cidade é mui-
to bom. A gente tem uma taxa
de reprodução (da doença) de
0,35. A gente nunca teve essa
taxa durante toda a pande-
mia", diz ele, acrescentando
que a taxa de positividade está
abaixo de 2%.

"Até o momento, a gente
não viu nenhum impacto dos
eventos e das aglomerações
do carnaval no cenário epide-
miológico da cidade. É pouco
provável que a não obrigato-
riedade vá ter um impacto.
Mas é importante a gente en-
tender que o vírus continua
circulando", diz ele.

O secretário municipal de
Saúde, Daniel Soranz, reco-
mendou que pessoas com
imunossupressão, com co-
morbidade grave ou que não
se vacinaram continuem
usando máscara. "É importan-
te enfatizar que pessoas com
sintomas de Covid devem usar
máscara para evitar transmitir
não só a Covid, mas outras
doenças para as pessoas."

Soranz diz ainda que a co-
brança do comprovante de va-
cinação continuará valendo.
"Por enquanto, a recomenda-
ção é se manter a cobrança do
passaporte vacinal. A secretaria
vai avaliar até quando isso vai
acontecer."

A liberação total das másca-
ras acontece quatro dias após o
governo do estado ter dado au-
tonomia aos municípios para
liberarem o uso de máscaras

em lugares fechados. A Secretá-
ria de Estado de Saúde disse na
quinta-feira passada que a me-
dida se justificava em razão das
diferenças do cenário epide-
miológico dos municípios.

Na última sexta-feira, Duque
de Caxias, na Baixada Flumi-
nense, se adiantou à capital e
decidiu abolir o uso de máscara
em ambientes abertos e fecha-
dos. A medida, porém, não se
aplica às pessoas que foram in-
fectadas pela Covid ou que
apresentem algum sintoma da
doença.

Para embasar a medida, a
Prefeitura de Duque de Caxias
afirmou que a cidade tem alto
número de pessoas vacinadas e
que os casos da doença apre-
sentam tendência de queda.

"Até o momento, a cidade
aplicou mais de 1,3 milhão de
doses da vacina contra a Covid-
19. Os números de cobertura
vacinal no município apontam
que 85,5% da população alvo
foi imunizada com a primeira
dose. A Secretaria Municipal de
Saúde informa que, nas últimas
24 horas, a taxa de positividade
para a Covid-19 alcançou um
dos índices mais baixos, regis-
trando 1,37%", disse em nota a
prefeitura.

Essa, porém, não foi a pri-
meira vez que as máscaras fo-
ram abolidas na cidade. Em ou-
tubro do ano passado, o prefei-
to Washington Reis (MDB) de-
cidiu liberar o uso do item de
proteção tanto em ambientes
fechados quanto nos espaços
abertos.

Poucos dias após a decisão,
a Justiça suspendeu os efeitos
do decreto argumentando que
a decisão foi tomada sem que a
prefeitura tivesse apresentado
critérios científicos.

No resto do Brasil, as autori-
dades também já começam a
flexibilizar o uso das máscaras
ou estudam decisões nesse
sentido. Desde sexta-feira pas-
sada, a população de Belo Hori-
zonte não está mais obrigada a
utilizar máscaras em ambientes
ao ar livre na cidade.

Ao orientar a flexibilização
das máscaras, o comitê científi-
co da capital citou a redução da
média de transmissão por in-
fectado na cidade e a baixa ocu-
pação de leitos de UTI e enfer-
maria para o tratamento de
pessoas com Covid.

Já em São Paulo, o governa-
dor João Doria (PSDB) se pre-
para para comunicar o fim da
obrigatoriedade do uso de
máscara em ambientes aber-
tos em todo o estado a partir
de amanhã.

A princípio, a máscara só po-
derá ser tirada em via urbana e
ambientes a céu aberto, como
área externa de bares e restau-
rantes, além de parques e pra-
ças, por exemplo.

RÚSSIA

Putin apresenta condições para
acabar com guerra na Ucrânia
A

Rússia de Vladimir Pu-
tin listou pela primeira
vez as condições que

apresentou à Ucrânia para aca-
bar com a guerra que devasta o
país vizinho há 12 dias.

Em uma entrevista à agência
Reuters, por telefone, o porta-
voz do Kremlin, Dmitri Peskov,
afirmou que a operação "acaba
em um instante" se Kiev se ren-
der militarmente, mudar sua
Constituição para garantir que
nunca irá aderir à Otan (aliança
militar ocidental) ou à União
Europeia, reconhecer a Crimeia
anexada em 2014 como russa e
as ditas repúblicas separatistas
do Donbass, no leste, como in-
dependentes.

Segundo Peskov, os negocia-
dores russos já informaram aos
ucranianos seus termos na sema-
na passada, quando fizeram duas
reuniões na Belarus. Uma tercei-
ra rodada ocorreu ontem, mas se-
gundo os enviados de Kiev ape-

nas resultou em pequenos avan-
ços na coordenação para a cria-
ção de corredores humanitários.

O negociador-chefe de Mos-
cou, o ex-ministro da Cultura
Vladimir Medinksi, foi mais dire-
to e disse que a conversa "não es-
tá à altura das expectativas de
Moscou", um eufemismo para a
rejeição dos termos.

"Esperamos que na próxima
vez tenhamos um avanço mais
significativo", disse. Na próxima
quinta-feira, os chanceleres dos
dois países devem se encontrar
na Turquia. Enquanto isso, os
combates se intensificaram em
torno de Kiev, levando a temores
de que o esperado ataque direto à
capital com tropas e blindados se
materialize.

Peskov afirma que não haverá
exigências territoriais adicionais
a serem feitas, o que não condiz
com o mapa que se desenha no
solo ucraniano, particularmente
com o estabelecimento de uma

ponte terrestre entre o Donbass e
a Crimeia, base da Frota do Mar
Negro russa.

Se a cidade de Mariupol, sob
intenso cerco e objeto da discus-
são acerca de corredores huma-
nitários, cair, tal ligação está esta-
belecida. E as forças de Putin lu-
tam para chegar até Odessa, o
maior porto ucraniano. Se conse-
guirem, apesar dos reveses no ca-
minho no fim de semana, podem
isolar o país do mar.

"Nós realmente estamos aca-
bando a desmilitarização da
Ucrânia. Vamos acabá-la. Mas a
principal coisa é a Ucrânia ces-
sar sua ação militar. Aí ninguém
vai atirar", disse Peskov. Em ou-
tras palavras, o Kremlin quer a
rendição dos ucranianos, algo
que o governo de Volodimir Ze-
lenski rejeita. No sábado (5), Pu-
tin havia dito que a Ucrânia cor-
ria o risco de deixar de ser um
Estado soberano.

"Eles devem fazer emendas à

Constituição de acordo com as
quais a Ucrânia irá rejeitar entrar
em qualquer bloco", afirmou, so-
bre a neutralidade. A frase é im-
portante, pois "qualquer bloco"
indica não só o temor decantado
dos russos de ter um país enorme
membro da Otan junto às suas
fronteiras, mas também o desejo
de evitar que a União Europeia
transforme a Ucrânia em uma vi-
trine do tipo de democracia que
possa inspirar opositores de Pu-
tin na Rússia.

Peskov disse que "seria uma
questão de tempo" ver mísseis in-
termediários e outras armas
ofensivas colocadas numa Ucrâ-
nia que fizesse parte da Otan. "Ti-
vemos de agir." A questão da neu-
tralidade estava no centro do ulti-
mato feito aos EUA e à Otan em
dezembro por Putin, que foi rejei-
tado liminarmente pelos ociden-
tais. No caso, o russo queria a ga-
rantia deles de que não trariam a
Ucrânia para seu lado.

Nota
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JÁ
VACINOU 63 MIL ESTUDANTES NO RIO 

O Programa Vacina na Escola, da Secretaria Municipal de Saúde
do Rio de Janeiro (SME), para motivar a imunização infantil,
atendeu em três semanas 63 mil crianças de 5 a 11 anos de
idade. De acordo com o secretário Renan Ferreirinha, o prazo da
ação é de 45 dias e a meta é a aplicação da vacina em mais 200
mil estudantes. Os pais e responsáveis podem acompanhar ou
autorizar a aplicação das doses nas crianças. Além das unidades
escolares, a imunização infantil pode ser feita nos postos de
saúde. “Temos mais pela frente três ou quatro semanas de
programa. Como chegou no meio, a gente acredita que (63 mil) é
um número significativo e bastante expressivo. É óbvio que
queremos chegar à totalidade das crianças. Muitas dessas crianças
vêm junto com os seus responsáveis e as famílias estão se
conscientizando a respeito disso. A escola tem um papel
fundamental também nesse processo, não só de proporcionar um
espaço que a criança está acostumada, que ela conhece e se sente
à vontade”, disse o secretário. 

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

Manhã Tarde Noite
05:44 18:26

24º34º 84%
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Rio de Janeiro/Mundo
Terça-feira, 8 de março de 2022
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