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cyan magenta  amarelo  preto

Supremo 
rejeita ação 
contra Lei da 
Ficha Limpa

PDT

O STF (Supremo Tribunal
Federal) decidiu rejeitar on-
tem, sem nem sequer julgar o
mérito,  a  ação do PDT que
pretendia afrouxar a Lei da
Ficha Limpa. Seis ministros
votaram para "não conhecer"
a ação, porque consideraram
que o mesmo assunto já foi
analisado. Em julgamento de
2012, o Supremo decidiu pela
constitucionalidade da lei.
Votaram desta forma os mi-
nistros Alexandre de Moraes,
Cármen Lúcia, Edson Fachin,
Rosa Weber, Ricardo Lewan-
dowski e Luiz Fux. Também
votaram os ministros Kassio
Nunes Marques,  relator da
ação, e Luís Roberto Barroso
-de forma divergente. André
Mendonça e Gilmar Mendes
v o t a r a m  p o r  c o n h e c e r  a
ação. PÁGINA 9

Um grupo de artistas liderado pelo cantor e compositor Caetano
Veloso realizou ontem, em Brasília, um ato contra projetos de lei
que afrouxam a legislação ambiental. Ao lado de lideranças de mo-
vimentos socioambientais, eles foram recebidos por ministros do
STF (Supremo Tribunal Federal) e pelo presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG). Depois das reuniões, os artistas fizeram
discursos e começaram um show em palco montado em frente ao

Congresso Nacional. O protesto foi chamado de "ato pela terra
contra o pacote da destruição". A ideia é se opor à aprovação de
projetos que afrouxam a legislação sobre terras indígenas, agrotó-
xicos, grilagem de terras e licenciamento ambiental. Além de Cae-
tano, participaram da manifestação artistas como Daniela Mercu-
ry, Lázaro Ramos, Emicida, Criolo, Maria Gadú, Letícia Sabatella e
Seu Jorge. PÁGINA 9

Caetano lidera protesto em Brasília
MEIO AMBIENTE

A produção industrial brasileira voltou a
perder fôlego e amargou queda de 2,4%
em janeiro, na comparação com dezem-
bro. É a maior baixa para o mês desde 2018
(-2,6%), informou ontem o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística). Com
o resultado, a produção eliminou parte do
avanço de 2,9% que havia sido registrado
em dezembro. Assim, o indicador ficou
mais distante do pré-pandemia. Está 3,5%
abaixo do patamar de fevereiro de 2020,
antes da crise sanitária. Também está em
nível 19,8% inferior ao recorde da série his-
tórica, de maio de 2011. O desempenho de
janeiro veio pior do que as expectativas do
mercado financeiro. "A indústria vem sen-
do afetada pela desarticulação das cadeias
produtivas por conta da pandemia, tendo
no encarecimento dos custos e na dificul-
dade para obtenção de insumos caracte-
rísticas importantes desse processo", disse
André Macedo (foto), gerente da pesquisa
do IBGE. PÁGINA 2

IBGE

STF

Produção industrial tem
queda de 2,4% em janeiro 

IBGE

O pedido de destaque feito pelo ministro Kassio Nunes
Marques (foto), do STF (Supremo Tribunal Federal), que
deve levar o julgamento da revisão da vida toda ao plenário
físico, foi interpretado por outros integrantes da corte, em
reservado, como uma tentativa de manipular o resultado a
favor do governo Jair Bolsonaro (PL). Por isso, a previsão é
que seja colocada em votação uma questão de ordem para

manter o voto do ministro Marco Aurélio, favorável aos
aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro So-
cial). Esse voto foi apresentado antes de o ministro se apo-
sentar da corte, em julho do ano passado. Com o destaque,
Nunes Marques deve fazer com que o tema saia do plená-
rio virtual e vá para o plenário físico, com a possibilidade
de o julgamento da ação recomeçar do zero. PÁGINA 2

SP libera uso
de máscara
em ambientes
abertos 

COVID-19

A partir desta quarta-feira, o
uso de máscara não será mais
obrigatório em espaços abertos
no estado de São Paulo, inclusi-
ve nas escolas da rede pública e
privada. A medida foi anunciada
pelo governador João Doria
(PSDB) em entrevista coletiva
nesta quarta-feira. O item é obri-
gatório desde maio de 2020 co-
mo forma de combate e preven-
ção ao coronavírus, sob pena de
multa e inclusive prisão. O uso
continuará sendo exigido em
ambientes fechados como trans-
porte público, estações de metrô
e trem, por exemplo. Nas esco-
las, o uso de máscara ainda está
sendo definido. Há possibilida-
de de que o governo do estado
permita a flexibilização do uso
da proteção. PÁGINA 10

Rio terá bolsa
para compra
de créditos 
de carbono

MEIO AMBIENTE

O Rio de Janeiro terá uma
bolsa de valores para compra e
venda de créditos de carbono e
ativos sustentáveis, como ener-
gia, clima e florestas. Protocolo
de intenções foi assinado na
terça-feira passada, em Nova
Iorque, pelo governador Cláu-
dio Castro, com a Nasdaq e a
Global Environmental Asset
Plataform (GEAP), primeiro
passo para implantação da pla-
taforma no Brasil.  Segundo o
governo fluminense, o acordo
garantirá ao Rio o protagonis-
mo na economia verde. A Nas-
daq é o mercado de ações auto-
matizado norte-americano on-
de estão listadas mais de 2.800
ações de diferentes empresas,
em maioria de pequena e mé-
dia capitalização. PÁGINA 8

Kassio Marques manobra contra 
aposentados para barrar revisão 

PEDRO LADEIRA/FOLHAPRESS

Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(2/2) 10,75%
Poupança 3
(10/3) 0,60%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 1,83% (fev.)
IPCA 5 0,88% (fev.)
CDI
0,24 até o dia 08/mar
OURO
BM&F/grama R$ 320,00
EURO Comercial 
Compra: 5,5513 Venda: 5,5519

EURO turismo 
Compra: 5,5685 Venda: 5,7485
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,0088 Venda: 5,0094
DÓLAR comercial
Compra: 5,0103 Venda: 5,0109
DÓLAR turismo
Compra: 5,0032 Venda: 5,1832

AZUL PN N2 19.17 +7.09 +1.27

GOL PN N2 13.15 +7.08 +0.87

BRF SA ON NM 15.37 +7.03 +1.01

LOJAS RENNERON NM 23.38 +6.37 +1.40

CIELO ON NM 2.43 +6.11 +0.14

SID NACIONALON 27.55 −4.80 −1.39

VALE ON NM 100.46 −4.39 −4.61

LOCAWEB ON NM 8.45 −3.98 −0.35

CSNMINERACAOON N2 6.53 −3.69 −0.25

BRADESPAR PN N1 34.65 −2.86 −1.02

VALE ON NM 100.46 −4.39 −4.61

PETROBRAS PN N2 32.46 +2.08 +0.66

PETROBRAS ON N2 34.69 +1.61 +0.55

PETRORIO ON NM 27.94 +1.42 +0.39

BRADESCO PN EJ N1 19.66 +1.29 +0.25

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 33.286,25 +2,00

NASDAQ Composite 13.255,545 +3,59

Euro STOXX 50 3.740,81 +6,16

CAC 40 6.387,83 +7,13

FTSE 100 7.190,72 +3,25

DAX 30 13.847,93 +7,92

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 2,43% / 113.900,34 / 2.696,89 / Volume: 36.235.430.970 / Quantidade: 4.750.177
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Economia

Dólar cai para R$ 5,01;
Bolsa sobe 2,43% e fica
perto de 114 mil pontos
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Em um dia de alívio no mer-
cado internacional, o dólar vol-
tou a cair e fechou na segunda
menor cotação do ano. A Bolsa
de Valores de São Paulo (Boves-
pa) teve forte recuperação e en-
costou em 114 mil pontos após
quatro quedas consecutivas.

O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,011,
com queda de R$ 0,043 (-
0,84%). A cotação operou
abaixo de R$ 5 durante boa
parte do dia, chegando a R$
4,98 por volta das 13h40. No
entanto, perto do fim do dia,
investidores aproveitaram o

preço baixo para comprar dó-
lares, fazendo a moeda voltar
a superar a barreira de R$ 5.

A moeda norte-americana
acumula queda de 2,81% em
março. Em 2022, o recuo che-
ga a 10,14%.

O mercado de ações tam-
bém teve um dia de euforia. O
Índice Bovespa (Ibovespa), fe-
chou aos 113.900 pontos, com
alta de 2,43%. O indicador
acompanhou as bolsas do
mundo inteiro, que subiram
em meio a um alívio temporá-
rio na escassez de petróleo e a
uma perspectiva de cessar-fo-
go para a criação de corredo-
res humanitários na Ucrânia.

Quinta-feira, 10 de março de 2022

IBGE

Produção industrial tem
queda de 2,4% em janeiro 
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

A
produção industrial
brasileira voltou a
perder fôlego e amar-

gou queda de 2,4% em janeiro,
na comparação com dezembro.
É a maior baixa para o mês des-
de 2018 (-2,6%), informou on-
tem o IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística).

Com o resultado, a produção
eliminou parte do avanço de 2,9%
que havia sido registrado em de-
zembro. Assim, o indicador ficou
mais distante do pré-pandemia.

Está 3,5% abaixo do patamar
de fevereiro de 2020, antes da cri-
se sanitária. Também está em ní-
vel 19,8% inferior ao recorde da
série histórica, de maio de 2011.

O desempenho de janeiro veio
pior do que as expectativas do
mercado financeiro. Analistas
consultados pela agência Bloom-
berg projetavam retração de 1,9%.

Na comparação com janeiro
de 2021, a produção industrial
teve queda de 7,2%, conforme o
IBGE. Nesse recorte, analistas
também estimavam recuo me-
nor, de 6,3%.

A contração de 2,4%, frente a
dezembro, teve perfil dissemi-
nado. Segundo o IBGE, 20 das 26

atividades industriais pesquisa-
das apresentaram baixa na pro-
dução.

"A indústria vem sendo afeta-
da pela desarticulação das ca-
deias produtivas por conta da
pandemia, tendo no encareci-
mento dos custos e na dificulda-
de para obtenção de insumos ca-
racterísticas importantes desse
processo", disse André Macedo,
gerente da pesquisa do IBGE.

"Além disso, os juros e a infla-
ção em elevação, juntamente
com um número ainda elevado
de trabalhadores fora do merca-
do de trabalho, ajudam a expli-
car o comportamento negativo
da indústria", acrescentou.

Entre as atividades, as quedas
mais importantes em janeiro fo-
ram assinaladas por veículos
automotores, reboques e carro-
cerias (-17,4%) e indústrias ex-
trativas (-5,2%).

Esses segmentos haviam acu-
mulado expansões de 18,2% e
6%, respectivamente, nos dois
últimos meses de 2021.

"O segmento de veículos au-
tomotores é um exemplo impor-
tante de desarticulação da ca-
deia produtiva, já que tem difi-
culdades na obtenção de insu-
mos importantes para a produ-

ção do bem final", disse Macedo.
"O setor extrativo, em janeiro

de 2022, teve a extração do mi-
nério de ferro bastante afetada
pelas chuvas em Minas Gerais",
completou.

Conforme o pesquisador, a al-
ta de 2,9% na indústria em de-
zembro pode ter refletido a ante-
cipação da produção, por conta
de janeiro ser um mês marcado
por férias coletivas e paralisações.

"Até no indicador acumulado
dos últimos 12 meses, no qual a
indústria permanece em cresci-
mento, com expansão de 3,1%,
os avanços perdem cada vez
mais a intensidade. Em agosto
de 2021, a taxa chegou a registrar
7,2%", comentou.

IMPACTO DA GUERRA
A partir de fevereiro, o cená-

rio macroeconômico ganhou
uma preocupação a mais com a
guerra entre Rússia e Ucrânia. A
tensão relacionada ao conflito
no Leste Europeu fez as cota-
ções de commodities agrícolas e
do petróleo dispararem no mer-
cado internacional.

A situação, segundo analis-
tas, pode afetar tanto os preços
de insumos quanto os custos lo-
gísticos no setor industrial, já

impactados pela pandemia.
"É claro que esse conflito po-

de trazer ainda mais consequên-
cias sobre as cadeias produtivas
globais, afetando a produção do-
méstica", disse Macedo.

"Como isso vai ocorrer, e em
que magnitude, a gente tem de
esperar o decorrer do ano. Esse
movimento traz reflexos negati-
vos", emendou.

JUROS MAIS ALTOS
Mesmo com a reabertura da

economia, após restrições
maiores para frear a Covid-19, a
indústria passou a emitir sinais
de fragilidade no país nos últi-
mos meses.

A escassez de insumos é
apontada como um problema
que ainda atinge parte das fábri-
cas. A falta de componentes está
associada aos efeitos da pande-
mia, que desalinhou cadeias pro-
dutivas globais. O ramo automo-
tivo está entre os mais abalados.

A produção de veículos leves
e pesados fechou o primeiro bi-
mestre no Brasil com 311,4 mil
unidades produzidas, uma que-
da de 21,7% na comparação com
o mesmo período de 2021, indi-
cou na terça-feira (8) a Anfavea
(associação das montadoras).

MERCADOS

Governo prioriza corte de tributos sobre combustível
O governo vai centrar esfor-

ços na aprovação de um projeto
de lei no Senado para desonerar
tributos sobre combustíveis en-
quanto tenta chegar a um con-
senso sobre quais medidas com-
plementares serão adotadas pa-
ra conter a escalada de preços
nas bombas, devido ao conflito
entre Rússia e Ucrânia.

Em reunião na manhã de on-
tem, o presidente Jair Bolsonaro
(PL) discutiu o tema com os mi-
nistros Paulo Guedes (Econo-
mia), Bento Albuquerque (Mi-
nas e Energia) e Ciro Nogueira
(Casa Civil) e com o presidente

do Banco Central, Roberto Cam-
pos Neto. Contudo, mais uma
vez, não houve consenso.

Bolsonaro chegou a cancelar
uma viagem que faria para Du-
que de Caxias (RJ) para partici-
par da reunião. Há meses, o Palá-
cio do Planalto trata como priori-
dade dar uma solução à alta dos
combustíveis neste ano eleitoral.

O governo busca assegurar a
votação no Senado -a proposta já
está na pauta do plenário. Sua
aprovação é considerada uma pri-
meira sinalização na direção para
reduzir os preços nas bombas.

Segundo fontes do governo, a

priorização do projeto dá tempo
ao Ministério da Economia para
tentar minimizar danos, ao mes-
mo tempo em que se observa
um alívio temporário no dólar e
no petróleo em meio às negocia-
ções entre Rússia e Ucrânia.

A pasta de Guedes resiste ao
pagamento de um subsídio dire-
to no preço dos combustíveis -
medida defendida por Albu-
querque e outros ministros da
ala política.

Cenários internos do governo
apontam custo de R$ 27 bilhões
para bancar integralmente a de-
fasagem atual de preços no die-

sel por mais três meses. O valor
teria que ser repassado por meio
de crédito extraordinário, que fi-
ca fora do teto de gastos -um ce-
nário que Guedes quer evitar a
qualquer custo.

Por outro lado, no Palácio do
Planalto, a avaliação é que a
aprovação do projeto no Senado
não tira a necessidade de imple-
mentar subsídios para reduzir
de forma mais ágil o preço na
bomba. Por isso, essa hipótese
segue com força na ala política,
que credita a Guedes o fato de
uma ação nesse sentido ainda
não ter saído do papel.

CONGRESSO

Kassio manobra contra aposentados
para barrar ‘revisão da vida toda’
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

O pedido de destaque feito
pelo ministro Kassio Nunes
Marques, do STF (Supremo Tri-
bunal Federal), que deve levar o
julgamento da revisão da vida
toda ao plenário físico, foi inter-
pretado por outros integrantes
da corte, em reservado, como
uma tentativa de manipular o
resultado a favor do governo Jair
Bolsonaro (PL).

Por isso, a previsão é que seja
colocada em votação uma ques-
tão de ordem para manter o voto
do ministro Marco Aurélio, fa-
vorável aos aposentados do
INSS (Instituto Nacional do Se-
guro Social). Esse voto foi apre-
sentado antes de o ministro se
aposentar da corte, em julho do
ano passado.

Com o destaque, Nunes Mar-
ques deve fazer com que o tema
saia do plenário virtual e vá para
o plenário físico, com a possibi-
lidade de o julgamento da ação

recomeçar do zero. Em tese, o
voto de Marco Aurélio seria des-
cartado e, em vez dele, votaria o
ministro André Mendonça.

Outros ministros têm tentado
reverter essa possibilidade com
o objetivo de manter o voto de
Marco Aurélio.

Nunes Marques e André
Mendonça são os dois mais no-
vos ministros da corte, indica-
dos pelo presidente Bolsonaro.

O impacto da revisão da vida
toda para as contas públicas
preocupa o governo. Na ação,
aposentados pedem que todas
as suas contribuições ao INSS,
incluindo as realizadas antes da
criação do real, em 1994, sejam
consideradas no cálculo da mé-
dia salarial para aumentar o be-
nefício previdenciário.

No plenário virtual, o julga-
mento havia sido favorável aos
aposentados. Seis dos 11 minis-
tros votaram a favor do pedido
de revisão, indicando a constitu-
cionalidade da tese. Cinco deles

foram contrários à correção,
após relatório do governo indi-
cando que haveria gastos de R$
46 bilhões em dez anos se a me-
dida fosse aprovada.

O destaque de Kassio Nunes
Marques foi feito a menos de 30
minutos do prazo final do julga-
mento no plenário virtual -am-
biente em que os ministros po-
dem incluir os seus votos quan-
do um processo é pautado.

O julgamento do caso havia
começado em junho do ano
passado e foi interrompido após
pedido de vista do ministro Ale-
xandre de Moraes. Na época, o
placar estava empatado em 5 a
5. No dia 25 de fevereiro deste
ano, a votação recomeçou. Logo
nas primeiras horas, Moraes pu-
blicou seu voto e já foi possível
saber sua decisão.

Assim como Marco Aurélio, re-
lator do caso, Edson Fachin, Cár-
men Lúcia, Rosa Weber e Ricardo
Lewndowski, o ministro também
foi favorável à revisão. Em seu vo-

to, além de garantir o direito ao
melhor benefício, ele definiu
quem poderia fazer o pedido.

Foram contrários à revisão,
além de Nunes Marques, Dias
Toffoli, Luís Roberto Barroso,
Gilmar Mendes e Luiz Fux, pre-
sidente da corte.

Para especialistas em previ-
dência, a decisão a ser tomada
no processo pode corrigir erro
da reforma de 1999, que trouxe
prejuízo a alguns segurados já
inscritos na Previdência.

Pela nova lei, quem já era se-
gurado do INSS até 26 de no-
vembro de 1999 teria sua média
salarial calculada sobre as 80%
maiores contribuições realiza-
das a partir de julho de 1994. Já
para os trabalhadores que ini-
ciassem suas contribuições a
partir de 27 de novembro de
1999, a regra permanente esta-
beleceu que a média salarial se-
ria calculada com os maiores sa-
lários de todo o período de con-
tribuição.

STF

Biden regula riscos 
de criptomoedas

EUA

LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

O presidente dos Estados
Unidos, Joe Biden, assinou on-
tem uma ordem executiva es-
tabelecendo os parâmetros pa-
ra o governo lidar com os prin-
cipais riscos, bem como para
aproveitar os benefícios em
potencial dos ativos digitais,
incluindo as criptomoedas e a
tecnologia blockchain.

"A ordem estabelece uma
política nacional para os ativos
digitais em seis prioridades:
proteção ao consumidor e in-
vestidor; estabilidade financei-
ra, financiamento ilícito; lide-
rança dos EUA no sistema fi-
nanceiro global; inclusão fi-
nanceira; e inovação respon-
sável", diz comunicado divul-

gado pela Casa Branca.
Os investidores e entusias-

tas do universo cripto parecem
ter recebido de maneira positi-
va o anúncio –por volta das
12h, o Bitcoin operava em alta
8,74% no mercado internacio-
nal, negociado a US$ 42.501
(R$ 216,3 mil), de acordo com
dados da Bloomberg.

Conforme informações
apontadas pelo governo ame-
ricano, os ativos digitais, inclu-
sas as criptomoedas, tiveram
um "crescimento explosivo"
nos últimos anos, ultrapassan-
do um valor de mercado de
US$ 3 trilhões (R$ 15,3 tri-
lhões) em novembro do ano
passado e ante cerca de US$ 14
bilhões (R$ 71,2 bilhões) há
cinco anos.

Petrobras separa
R$ 13,1 milhões para
pagar executivos 

2022

NICOLA
PAMPLONA/FOLHAPRESS

A Petrobras propõe a seus
acionistas separar R$ 13,1 mi-
lhões para o pagamento de bô-
nus a seus diretores em 2022,
ano em que registrou lucro re-
corde de R$ 106,6 bilhões. A
proposta será apreciada em
assembleia no dia 13 de abril.

O valor é quase equivalente
ao gasto em 2021, mas naquele
ano a cifra continha encargos
de INSS e FGTS, o que não ocor-
re em 2022. Em ambos os casos,
o orçamento inclui bônus pelo
desempenho no ano anterior e
parcelas de outros anos.

Procurada, a Petrobras ain-
da não informou qual será a
premiação específica sobre o
resultado de 2021. O pagamen-
to de bônus é calculado sobre
uma série de metas, que vão
desde a rentabilidade das ope-
rações à redução de emissões
de gases do efeito estufa.

A política de remuneração
da empresa foi alterada em
2019, logo no início do governo
Bolsonaro, garantindo valores
maiores para diretores e exe-
cutivos. Segundo o modelo

atual, o presidente da compa-
nhia pode receber até 13 salá-
rios de bônus caso todas as
metas sejam atingidas.

Para funcionários sem fun-
ções gratificadas, o prêmio
máximo equivale a 2,6 vezes o
rendimento mensal. A mudan-
ça foi alvo de críticas dos sindi-
catos de empregados da com-
panhia, que viam maior equi-
dade no modelo anterior de
participação nos lucros.

Ao todo, a Petrobras propõe
gastar R$ 39,6 milhões com re-
muneração de executivos de
sua administração, incluindo
diretores e conselheiros, em
2022. O valor é 15,9% inferior
ao de 2021, que incluía os gas-
tos com INSS e FGTS. Sem
considerar esses itens, houve
alta de 0,37%.

No manual de votação da
assembleia, a Petrobras diz
que a diretoria não terá reajus-
te salarial. Para pagamento
dos salários dos diretores, a
empresa propõe separar R$
14,1 milhões, o que daria um
vencimento médio de R$ 1,5
milhão por ano para cada dire-
tor – ou R$ 121 mil por mês
mais 13º salário.
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Rio de Janeiro VERÃO: Nublado pela manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite

Manhã Tarde Noite
05:43 18:26

24º32º 80%

Rio terá bolsa de valores para
compra de créditos de carbono
O

Rio de Janeiro terá
uma bolsa de valores
para compra e venda

de créditos de carbono e ativos
sustentáveis, como energia, cli-
ma e florestas. Protocolo de in-
tenções foi assinado na terça-fei-
ra passada, em Nova Iorque, pelo
governador Cláudio Castro, com
a Nasdaq e a Global Environmen-
tal Asset Plataform (GEAP), pri-
meiro passo para implantação da
plataforma no Brasil.  

Segundo o governo fluminen-
se, o acordo garantirá ao Rio o
protagonismo na economia ver-
de. A Nasdaq é o mercado de
ações automatizado norte-ame-
ricano onde estão listadas mais
de 2.800 ações de diferentes em-
presas, em maioria de pequena e
média capitalização.

A parceria estabelecida prevê
o intercâmbio de informações
entre o governo do estado, a Nas-
daq e a Geap para a implementa-
ção de políticas públicas para
certificar, emitir e negociar crédi-
tos de carbono, como, por exem-
plo, a entrega de créditos am-
bientais a contribuintes que qui-
tarem seus débitos do Imposto
Sobre Propriedade de Veículo
Automotor (IPVA).

Dentro de 90 dias devem ser
criados projeto-piloto e grupo
de trabalho para discutir as me-
didas propostas. Findo o perío-
do de avaliação, será examinada
a instalada uma subsidiária bra-
sileira da Nasdaq no Rio de Ja-
neiro. A Bolsa de Ativos Am-
bientais deverá funcionar no se-
gundo semestre deste ano.

BOA NOTÍCIA
Para o ex-presidente da Bolsa

de Valores do Rio de Janeiro
(BVRJ) Carlos Alberto Reis, a as-
sociação com a Nasdaq “só pode
ser boa”. “É uma notícia muito
positiva”, disse ontem à Agência

Brasil. Embora nunca tenha ope-
rado com ativos ambientais, Car-
los Reis ressaltou que é uma boa
notícia o Rio de Janeiro voltar a
ter uma bolsa. Ainda mais se a fu-
tura instituição vier a ter uma se-
de física no centro da cidade,
atualmente abandonado. Ele tor-
ce para que a sede seja na Praça
15, onde a BVRJ funcionou até
2002, quando foi incorporada pe-
la Bolsa de Mercadorias e Futuros
(BM&F), ou no Porto do Rio.

A BVRJ foi a bolsa de valores
mais antiga do país, inaugurada
em 14 de julho de 1820, três anos
depois da Bolsa da Bahia (Boves-
pa), que só começou a operar em
1851, por decreto imperial. Car-
los Reis foi eleito presidente da
BVRJ por dois mandatos: 1992 a
1994 e 1998 a 2001. Enquanto ti-
tular da Bolsa do Rio, trabalhou e
lutou por um mercado de ações
mais transparente e eficiente,
além de ter criado parceiras in-
ternacionais com Bolsas euro-
peias e latino-americanas.

A opinião foi compartilhada
por Ricardo Nogueira, diretor do
Sindicato das Corretoras e Distri-
buidoras de Títulos e Valores Mo-
biliários do Rio de Janeiro (Sindi-
cor RJ). Nogueira recordou que o
assunto vem sendo discutido há
alguns anos no país. “Com o esta-
do tomando à frente, é muito
bom e também com a Nasdaq,
que tem tecnologia e experiên-
cia”. Falando à Agência Brasil, o
diretor do Sindicor RJ reforçou:
“Ter uma bolsa de ativos ambien-
tais sediada no Rio é muito bom,
tanto econômica como institu-
cionalmente para o Rio de Janei-
ro, em termos de imagem”.

CO2
O governador Cláudio Castro

disse que a equipe de governo
vem trabalhando há 8 meses nes-
te acordo. A Nasdaq fornecerá a

tecnologia e o estado do Rio de
Janeiro, os ativos ambientais. A
expectativa é que o potencial eco-
nômico ambiental do Rio alcance
um estoque de gás carbônico
(CO2) de 73 milhões de tonela-
das, representando R$ 25 bilhões.
“Cada tonelada desse ativo am-
biental pode custar, em média,
US$ 5. O segmento está ganhan-
do força em todo o mundo e é vis-
to como uma das alternativas de
retomada da economia após a
crise causada pela pandemia da
covid-19”, afirmou Castro.

Segundo maior mercado de
ações em capitalização de merca-
do do mundo, depois da Bolsa de
Nova York, a Nasdaq é pioneira
no tema da sustentabilidade. Em
parceria com a Organização das
Nações Unidas (ONU), criou o
Sustainable Stock Exchanges
(SSE), programa que disponibili-
za uma plataforma global para
que as bolsas estimulem o inves-
timento sustentável com a cola-
boração de investidores e empre-
sas. Em 2018, foi lançada a pri-
meira bolsa digital regulamenta-
da do mundo para tokens (ferra-
menta digital de segurança para
validação e autenticação de tran-
sações financeiras) com base em
ativos, que conta com a operação
da Nasdaq Technologies.

O vice-presidente associado
da Nasdaq Technologies, Carlos
Patiño, afirmou que a empresa
tem interesse em fazer parte
desse tipo de iniciativa. “Será
um desafio participar desse pro-
jeto criativo. Temos muito o que
fazer, mas estamos ansiosos em
iniciar esse trabalho em conjun-
to com o estado do Rio de Janei-
ro”, disse.

MERCADO DE CARBONO
Os créditos de carbono são

vendidos por países que reduzi-
ram as emissões para outras na-

ções que não atingiram suas me-
tas de diminuição de gases causa-
dores do efeito estufa (GEEs). Os
recursos financeiros obtidos são
aplicados em projetos de emis-
sões de gases de efeito estufa, co-
mo reflorestamento e outras
ações. O novo mercado vai resul-
tar na geração de empregos e
atração de empresas nacionais e
internacionais, além de tornar o
Rio de Janeiro líder na economia
de baixo carbono, sinalizou o go-
vernador.

O secretário de Estado de Fa-
zenda, Nelson Rocha, informou
que a meta é trazer também os
ativos ambientais da iniciativa
privada para serem negociados
por meio da plataforma da Nas-
daq que, a princípio, vai operar
no exterior. “Vamos criar am-
biente propício para que essa ex-
pansão aconteça nos próximos
anos. Queremos fazer do Rio um
hub (base) de investimentos de
ativos ambientais.”

De acordo o governo flumi-
nense, o estado do Rio de Janeiro
possuiu 31% de sua área coberta
por florestas naturais, correspon-
dendo a 1,3 milhão de hectares.
Até 2050, a expectativa é aumen-
tar a área florestal de Mata Atlân-
tica no estado em 10%. Com in-
vestimento inicial de R$ 410 mi-
lhões, o projeto Florestas do
Amanhã foi criado com objetivo
de reflorestar mais de 5 mil hecta-
res com espécies nativas. A medi-
da assegura a manutenção das
encostas e dos recursos hídricos,
além de promover o desenvolvi-
mento sustentável.

A estimativa é que o progra-
ma, na sua primeira fase de im-
plantação, gere mais de 5 mil em-
pregos. O secretário de Ambiente
e Sustentabilidade, Thiago Pam-
polha, informou que o governo
quer ser referência nacional no
mercado de carbono. 

MEIO AMBIENTE

Polícia prende 17 com
ligação com milícias

BAIXADA

VLADIMIR PLATONOW/ABRASIL

A Polícia Civil do Rio de Ja-
neiro prendeu, ontem, 17 sus-
peitos de ligação com as milí-
cias que atuam no estado,
principalmente na Baixada
Fluminense e na zona oeste da
cidade. A operação foi defla-
grada por agentes de diversas
delegacias. O objetivo é asfi-
xiar as fontes de renda e inter-
romper o comércio e serviços
ilegais que geram grande lucro
e são explorados pelas organi-
zações criminosas.  

Entre os crimes investiga-
dos estão as cobranças irregu-
lares de taxas de segurança e
de moradia e instalações de
centrais clandestinas de TV a
cabo e de internet. Também
foram alvo dos policiais o ar-
mazenamento e comércio de

botijões de gás e água, empre-
sas de GNV ilegais, parcela-
mento irregular de solo urba-
no, exploração e construções
irregulares, areais e outros cri-
mes ambientais.

A polícia atuou ainda contra
a comercialização de produtos
falsificados, contrabando, des-
caminho, transporte alternati-
vo irregular e estabelecimen-
tos comerciais explorados pela
milícia e utilizados para lava-
gem de dinheiro.

Apesar do grande número
de presos, os chefes das milí-
cias não foram localizados e
seguem foragidos. Os grupos
de milicianos agem coagindo
os moradores de diversos bair-
ros a comprarem produtos e
serviços ilegais vendidos por
eles. Quem não paga, é amea-
çado, agredido ou morto.

PF prende suspeito 
de abusar de crianças

Pedofilia

A Polícia Federal (PF) defla-
grou, na manhã de ontem, a
segunda fase da Operação Ca-
piens, contra pedofilia, que co-
meçou em novembro do ano
passado. O nome Capiens vem
do latim e significa capturar.  

Na ação desta quarta-feira,
desenvolvida no âmbito do
Grupo de Repressão a Crimes
Cibernéticos, agentes prende-
ram um suspeito de abusar,
produzir e vender material
pornográfico envolvendo
crianças.

O mandado de prisão pre-
ventiva foi cumprido pelos po-
liciais federais em Copacaba-

na, zona sul do Rio de Janeiro.
De acordo com a PF, a iden-

tificação do agressor sexual de
crianças foi feita com o uso de
meios tecnológicos e técnicas
sofisticadas de investigação.
Além dos abusos, o agressor
filmou as cenas de violência e
depois usou perfil em “famosa
rede social para vender o ma-
terial a compradores nacionais
e estrangeiros”.

Ainda conforme a PF, “para
a prática dos crimes, o investi-
gado, cujo nome não foi divul-
gado, valia-se da relação de
confiança para ter fácil acesso
à vítima”.
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PT, PCdoB e PV
decidem por federação,
e PSB fica fora

PARTIDOS

JULIA CHAIB E VICTORIA
AZEVEDO/FOLHAPRESS

Depois de cerca de quatro
meses de negociações, PT, PC
doB e PV decidiram formar uma
federação partidária.

O PSB, que negociava até en-
tão com as siglas, optou por fi-
car de fora da união de partidos,
pelo menos por enquanto.

A federação prevê que as si-
glas ficarão unidas ao longo de
quatro anos em âmbito nacio-
nal, estadual e municipal.

As decisões tomadas ontem
serão levadas aos diretórios es-
taduais de cada partido, que
precisam chancelar a posição
tomada pelas cúpulas de cada
sigla. Apesar de o PSB não in-
tegrar a composição, dirigen-
tes partidários afirmam que
haverá coligação entre as le-
gendas em torno da candida-
tura do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT).

Nesta semana, o ex-governa-
dor Geraldo Alckmin (sem par-
tido) praticamente selou a mi-
gração para o PSB para ser o vi-
ce na chapa de Lula.

"As quatro agremiações,
PT, PSB, PCdoB e PV, têm uni-
dade na construção de uma
frente para enfrentar Bolsona-
ro e reconstruir o Brasil, uni-
dos na candidatura Lula presi-
dente", informaram os quatro

partidos em nota.
A razão para o PSB não se

unir aos demais partidos foram
divergências sobre a composi-
ção do órgão que comandará a
federação e entraves em palan-
ques estaduais.

O principal problema para
que o PSB se aliasse aos demais
foi o governo de São Paulo. O PT
quer lançar Fernando Haddad
(PT) e os pessebistas não abrem
mão de colocar Márcio França
(PSB) na disputa.

Além desse, há outros im-
bróglios que travam o acordo
entre as siglas, que também
conversam com PV e PCdoB
para formar a união de partidos.

Entre eles, estão a disputa
aos governos do Rio Grande do
Sul e do Espírito Santo, preocu-
pações sobre o cenário nas elei-
ções municipais em 2024 e di-
vergências a respeito da com-
posição do órgão que coman-
dará a federação.

Criado para salvar partidos
pequenos, a federação pode fa-
cilitar a eleição de quadros a
cargos proporcionais, como é o
caso dos deputados federais.

Apesar de hoje anunciarem
estarem fora da federação, di-
rigentes das outras siglas di-
zem que continuarão traba-
lhando para atrair os pessebis-
tas e garantem que a coligação
nacional.

PDT

STF rejeita ação que pedia
alívio na Lei da Ficha Limpa
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

O
STF (Supremo Tribu-
nal Federal) decidiu
rejeitar ontem, sem

nem sequer julgar o mérito, a
ação do PDT que pretendia
afrouxar a Lei da Ficha Limpa.

Seis ministros votaram para
"não conhecer" a ação, porque
consideraram que o mesmo as-
sunto já foi analisado. Em jul-
gamento de 2012, o Supremo
decidiu pela constitucionalida-
de da lei.

Votaram desta forma os mi-
nistros Alexandre de Moraes,
Cármen Lúcia, Edson Fachin,
Rosa Weber, Ricardo Lewan-
dowski e Luiz Fux.

Também votaram os minis-
tros Kassio Nunes Marques, re-
lator da ação, e Luís Roberto

Barroso -de forma divergente.
André Mendonça e Gilmar
Mendes votaram por conhecer
a ação.

Dias Toffoli, que passou na
terça-feira passada por uma ci-
rurgia para retirada de uma hér-
nia do esôfago, não participou
da sessão.

O PDT pedia para que fosse
encurtado o tempo que um con-
denado fica inelegível, de pelo
menos oito anos, o que vinha
sendo criticado por movimentos
contra a corrupção. Em 2020, o
relator, ministro Kassio Nunes
Marques, concedeu uma limi-
nar (decisão provisória) favorá-
vel ao entendimento do partido.

A Lei da Ficha Limpa define
que políticos condenados por
órgãos colegiados (como tribu-
nais de segunda instância) ou

cujo processo tenha transitado
em julgado ficam inelegíveis
desde a condenação até oito
anos depois de cumprirem a
pena.

A lei lista dez tipos de crimes
aos quais se aplica a proibição
de disputar eleições, como cor-
rupção, lavagem de dinheiro e
tráfico de drogas.

A redação original da norma
diz que a inelegibilidade tem
início na condenação e só acaba
oito anos depois de o condena-
do ter cumprido a sua pena. Es-
se texto foi mantido com a deci-
são de ontem.

Kassio, ao decidir pela limi-
nar em 2020, suspendeu os efei-
tos da frase "após o cumprimen-
to da pena", que o PDT conside-
ra inconstitucional. Com esse
entendimento, um pretenso

candidato ficaria inelegível por
oito anos a partir do momento
em que é condenado por um tri-
bunal colegiado. Após esse pe-
ríodo, poderia concorrer nova-
mente.

A questão começou a ser jul-
gada em plenário virtual, am-
biente em que os ministros po-
dem incluir os seus votos quan-
do um processo é pautado. Nele,
ministro Luís Roberto Barroso
divergiu de Kassio a respeito de
alguns pontos.

O principal é que, para Barro-
so, o período de inelegibilidade
que alguém cumpriu entre ser
condenado por colegiado até o
trânsito em julgado (quando
não é mais possível recorrer da
ação) deve ser deduzido da pu-
nição de oito anos após o cum-
primento da pena.

Caetano lidera protesto
contra desmonte ambiental

Um grupo de artistas liderado
pelo cantor e compositor Caeta-
no Veloso realizou ontem, em
Brasília, um ato contra projetos
de lei que afrouxam a legislação
ambiental.

Ao lado de lideranças de movi-
mentos socioambientais, eles fo-
ram recebidos por ministros do
STF (Supremo Tribunal Federal)
e pelo presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG).

Depois das reuniões, os artis-
tas fizeram discursos e começa-
ram um show em palco montado
em frente ao Congresso Nacio-
nal.

O protesto foi chamado de
"ato pela terra contra o pacote da
destruição". A ideia é se opor à
aprovação de projetos que afrou-
xam a legislação sobre terras in-
dígenas, agrotóxicos, grilagem de
terras e licenciamento ambiental.

Além de Caetano, participa-
ram da manifestação artistas co-
mo Daniela Mercury, Lázaro Ra-
mos, Emicida, Criolo, Maria Ga-
dú, Letícia Sabatella e Seu Jorge.

O cantor e compositor Chico
Buarque participou do ato por ví-
deo. Ele disse ao presidente do
Senado que não é contra o agro-
negócio, mas se opõe à falta de li-

mites ao setor.
"A importância de vir aqui é

que isso não é mais uma questão
do jogo político, o que está em jo-
go é a vida. A destruição desses
pacotes que estão sendo votados
na calada da noite. Não sou uma
artista, sou um cidadão, um avô e
me desespera ver questões tão
sérias serem tratadas de uma ma-
neira irresponsável", disse o can-
tor Nando Reis, na solenidade no
Senado. Caetano fez um breve
discurso e entregou uma mani-
festação do grupo a Pacheco. "A
esperança é que o Poder Legisla-
tivo desperte para seu possível

BRASÍLIA

Pastor bolsonarista que comanda MEC 
volta a fazer declarações homofobicas
PAULO SALDAÑA/FOLHAPRESS

Já denunciado por crime de
homofobia, o ministro da Educa-
ção, pastor Milton Ribeiro, disse
na terça-feira que o governo Bol-
sonaro não vai permitir "ensinar
coisa errada" nas escolas ao
mencionar questões de gênero.

"Nós não vamos permitir que
a educação brasileira vá por um
caminho de tentar ensinar coisa
errada para as crianças. Coisa er-
rada se aprende na rua. Dentro
da escola, a gente aprende o que
é bom, o correto, o civismo, o pa-
triotismo", disse ele durante
evento do governo sobre meren-
da escolar.

"Não tem esse negócio de en-

sinar você nasceu homem, pode
ser mulher. Respeito todas as
orientações. Mas uma coisa é res-
peitar, incentivar é outro passo".

Não é a primeira vez que Ri-
beiro expõe opiniões que asso-
ciam negatividade à homosse-
xualidade.

Ribeiro já disse que a homos-
sexualidade não seria normal e
atribuiu sua ocorrência a "famí-
lias desajustadas". As declara-
ções foram proferidas em entre-
vista de setembro de 2020 ao jor-
nal O Estado de S. Paulo.

Por causa disso, a Procurado-
ria-Geral da República denun-
ciou Ribeiro ao STF (Supremo
Tribunal Federal) pela prática
do crime de homofobia.

Segundo a denúncia da PGR,
"ao afirmar que adolescentes
homossexuais procedem de fa-
mílias desajustadas, o denun-
ciado discrimina jovens por sua
orientação sexual e preconcei-
tuosamente desqualifica as fa-
mílias em que criados, afirman-
do serem desajustadas".

O ministro chegou a se des-
culpar pelas declarações da en-
trevista, mas nesta terça ele iro-
nizou o processo.

"Não vou permitir que, com
crianças de 6 a 10 anos, um pro-
fessor chegue e diga que se ela
nasceu homem, se quiser pode
ser mulher. Isso eu falo publica-
mente mesmo. Por isso que meu
processo já está lá no STF. Não

tenho vergonha de falar isso.
Não tenho compromisso com o
erro", disse ele, sem detalhar a
qual erro se referia.

Questionado pela fala desta
terça-feira, o MEC (Ministério
da Educação) não respondeu.

Em sua fala, o ministro repete
discurso de Bolsonaro sobre uma
suposta sexualização precoce
das crianças. Desde 1997 os pa-
râmetros curriculares nacionais
preconizam a educação sexual
como tema a ser abordado de
forma transversal. O entendi-
mento de educadores é de uma
abordagem adequada à faixa etá-
ria e o discurso de sexualização
precoce não tem relação com a
realidade, segundo estudiosos.

EDUCAÇÃO

Média de mortes por
Covid-19 volta a ficar
acima de 500 óbitos

COVID-19

O Brasil registrou 652 mortes
por Covid e 49.078 casos da
doença, ontem. Com esses da-
dos, a média móvel de mortes
voltou a ficar acima de 500 e a
de casos acima de 50 mil.

A média móvel de óbitos
agora é de 505. Apesar de ser
maior do que a dos últimos
dias, ainda representa uma
queda de 36% em relação aos
dados de duas semanas atrás.

A média de infecções che-
gou a 50.677, também um au-
mento em relação aos últimos
dias, mas uma redução de 45%
em relação ao dado de duas se-
manas atrás.

Com os dados de ontem, o
país chega a 653.588 vidas per-
didas e a 29.194.042 pessoas in-
fectadas pelo Sars-CoV-2.

O Brasil registrou 710.497
doses de vacinas contra Covid-
19, ontem. De acordo com da-
dos das secretarias estaduais de
Saúde, foram 149.735 primeiras

doses. Também foram registra-
das 22.158 doses únicas e
612.435 doses de reforço.

As segundas doses ficaram
com números negativos (-
73.831) devido a um erro de
preenchimento no consórcio
para o estado de Santa Catarina
(-280.682). O estado também fi-
cou com informações negativas
quanto às primeiras doses (-
11.043) e às doses únicas (-44).

A Bahia teve dados de pri-
meiras doses negativas (-1.059)
e o Piauí teve doses únicas ne-
gativas (-5).

Ao todo, 173.541.373 pes-
soas receberam pelo menos a
primeira dose de uma vacina
contra a Covid no Brasil -
151.750.806 delas já receberam
a segunda dose do imunizante.
Somadas as doses únicas da va-
cina da Janssen contra a Covid,
já são 156.477.175 pessoas com
as duas doses ou com uma dose
da vacina da Janssen

STJ quer saber se houve
cooperação com FBI
sobre Lula na Lava Jato

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

WEUDSON RIBEIRO/UOL-
FOLHAPRES

O Superior Tribunal de Jus-
tiça determinou ontem que o
Ministério da Justiça informe à
defesa do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva se houve
pedido para que a operação
Lava Jato cooperasse com o
FBI para obter dados relacio-
nados às investigações sobre o
petista.

A defesa de Lula pedia aces-
so ao conteúdo, mas o minis-
tro relator, Sérgio Kukina, es-
clareceu que a autoridade cen-

tral brasileira se limita a inter-
mediar e otimizar os meios ne-
cessários para a interlocução e
concretização de atos de coo-
peração internacional, não
sendo como detentora defini-
tiva do material probatório
porventura arrecadado.

As ações da Lava Jato contra
o ex-presidente Lula estão sus-
pensas ou foram encerradas a
partir de decisões do Supremo
que reconheceram a incompe-
tência da Justiça Federal do Pa-
raná para julgar os casos do pe-
tista e a parcialidade do ex-juiz
Sergio Moro no caso do tríplex.

Lula diz que MTST será
protagonista em seu governo
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

O MTST (Movimento dos
Trabalhadores Sem-Teto) de-
cidiu apoiar Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) nas eleições pre-
sidenciais de 2022. A decisão
foi tomada após reuniões da
direção do movimento nos úl-
timos dias.

Com a definição, o ex-presi-
dente gravou vídeo em que
agradece aos membros do mo-
vimento pelo apoio e se com-
promete com pautas na área
da habitação, que são o princi-
pal foco de atuação do movi-

mento liderado por Guilherme
Boulos (PSOL).

Lula diz que o MTST será su-
jeito da história, e não apenas
coadjuvante, caso ele seja eleito.

No início do vídeo, o ex-pre-
sidente elogia a atuação do mo-
vimento e diz que o MTST con-
seguiu, inclusive, entregar mo-
radias maiores e com mais qua-
lidade do que as que eram en-
tregues tradicionalmente pelo
governo federal.

Ele então critica o governo
Jair Bolsonaro pelo abandono
de projetos de moradia, como o
Minha Casa, Minha Vida.

"Vamos brigar para voltar a
governar este país. E pode ficar
certo de uma coisa: temos muita
coisa a reconquistar. Temos di-
reitos dos trabalhadores, au-
mento do salário, Educação,
Fies, ProUni, temos muita coisa
para recuperar, que a extrema-
direita nos tirou. Mas uma coisa
que temos certeza que vamos
reconquistar é o direito à mora-
dia", diz o petista no vídeo.

Ele diz que vão estudar "um
novo jeito de fazer casas", valori-
zando mais a participação dos
movimentos sociais.

"Vamos nos encontrar muitas

vezes para discutir a qualidade
da casa, como gerenciar essas
casas, e vocês irão assumir a res-
ponsabilidade, como já assumi-
ram em vários lugares em que
assumiram conjuntos habita-
cionais de muita qualidade",
afirma.

O presidente conclui o vídeo
dizendo que eles voltarão a go-
vernar o país e que o membros
do MTST não serão coadjuvan-
tes, mas sujeitos da história,
porque "terão que ajudar a
construir programas, vão ter
que ajudar a conquistar e vão ter
que ajudar a governar."

SEM TETO

papel de levar o Brasil a iluminar
o mundo", afirmou o cantor.

"Se aprovadas, essas proposi-
ções poderão facilitar o desmata-
mento, permitir a mineração e o
garimpo em terras indígenas e
desproteger a floresta contra a
grilagem e criminosos", disse ain-
da Caetano. Com apoio do gover-
no Jair Bolsonaro (PL), a maior
parte das propostas que são alvos
do protesto já passou pela Câma-
ra. Agora o Senado pode ter a pa-
lavra final para as mudanças so-
bre agrotóxicos e grilagem de ter-
ras. Os manifestantes foram rece-
bidos por Pacheco no Salão Ne-
gro do Congresso.

A cantora Daniela Mercury
disse que pediu mobilização para
barrar os projetos. "Estamos aqui
para evitar que estes PLs sigam
adiante, nem que a gente tenha
de dormir na frente do Congres-
so. A gente vai frear isso, não vai
deixar acontecer".

Tels.: (21)

3556-3030
96865-1628
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Coreia do Sul elege
presidente conservador 
THIAGO AMÂNCIO/FOLHAPRESS

O conservador Yoon Suk-
yeol será o próximo presidente
da Coreia do Sul, mostra a apu-
ração da acirrada eleição presi-
dencial ontem no país. Ele as-
sumirá por cinco anos o gover-
no no lugar do presidente
Moon Jae-in,  que não pode
concorrer à reeleição pelas leis
do país.

As pesquisas de boca de ur-
na após o encerramento da vo-
tação apontavam vantagem de
apenas 0,6 ponto percentual de
Yoon a frente do segundo colo-
cado, Lee Jae-myung, do mes-
mo partido do atual presidente.
Não há segundo turno. Antes
do fim da apuração, Lee reco-
nheceu a derrota e parabenizou
o vencedor.

Yoon Suk-yeol, 61, procura-
dor que ficou famoso por atuar
nos casos que levaram à prisão
da ex-presidente Park Geun-
hye por abuso de poder, chegou
a atuar como procurador-geral

no governo Moon Jae-in, antes
de romper com o presidente e
se candidatar pelo Partido do
Poder Popular.

Ele vence a eleição no pior
momento da pandemia da Co-
vid-19 no país, quando a Coreia
registra média de quase 250 mil
novas infecções e 170 mortes
por dia, em uma onda devasta-
dora da variante Ômicron. 

Para se ter uma ideia, desde
o começo da pandemia até o fi-
nal do ano passado, o país não
havia registrado nenhum dia
com média diária de mais de 7
mil casos.

O novo presidente assumirá
com uma série de desafios, com
a pandemia como o mais ime-
diato deles.

Moon Jae-in, o atual presi-
dente, conseguiu conter de for-
ma satisfatória a pandemia e es-
perava receber crédito por isso,
mas sofreu um forte golpe com
a explosão recente de casos, diz
Yong-Chool Ha, professor de
relações internacionais da Uni-

versidade de Washington, nos
Estados Unidos, o que ajuda a
explicar a expressiva votação do
candidato da oposição.

Além da crise sanitária, Yoon
terá que lidar com o aumento
do endividamento doméstico e
com uma grave crise imobiliá-
ria,  que atinge sobretudo os
mais jovens, com cada vez mais
dificuldades para comprar ou
mesmo alugar imóveis. Metade
dos 52 milhões de habitantes
do país vive na capital, Seul, ou
na região metropolitana, o que
já torna caro viver na região, e
os preços vêm subindo acelera-
damente.

O governo afirma que o valor
dos imóveis subiu 17% em mé-
dia desde o começo da gestão
Moon, mas pesquisas indepen-
dentes apontam que esse au-
mento, na verdade, é de algo
entre 75% e 93%. 

Yoon, candidato vencedor,
prometeu construir 2,5 milhões
de habitações nos próximos
cinco anos no país.

EM MEIO A PANDEMIA

Turquia tenta se equilibrar entre
Rússia e Otan na guerra da Ucrânia
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

Um dos atores regionais mais
afetados pela guerra na Ucrânia,
a Turquia sedia hoje o encontro
de mais alto nível entre repre-
sentantes de Moscou e Kiev des-
de que os mísseis de Vladimir
Putin começaram a cair em 24
de fevereiro sobre o vizinho.

Em Antália, devem se encon-
trar os chanceleres Serguei La-
vrov (Rússia) e Dmitro Kuleba
(Ucrânia). Não se deve esperar
muito, dado que ambas as par-
tes têm conversado com delega-
ções na Belarus desde a semana
passada e o Kremlin já fez sua
lista de exigências para acabar
com a guerra, vistas em Kiev co-
mo um ultimato de rendição.

Para o governo de Recep
Tayyip Erdogan, contudo, muito
está em jogo. E num momento
péssimo: seu governo enfrenta
uma grave crise econômica, com
medidas heterodoxas visando
segurar o derretimento da lira
turca, tudo de olho na eleição
presidencial do ano que vem.

O presidente turco está numa
posição única, como membro
da Otan (aliança militar do oci-
dente), apoiador da Ucrânia e
sócio próximo da Rússia em di-

versos negócios e parcerias es-
tratégicas.

É na sua relação com Kiev que
o autocrata turco está mais con-
fortável, até pela posição econô-
mica dominante. Estabeleceu
uma ligação militar importante,
com ucranianos fornecendo os
motores dos novo helicópteros
de ataque turcos, e entregando
os valiosos drone Bayraktar-TB2
que tanta dor de cabeça dão aos
blindados russos agora.

Ao mesmo tempo, a rivalida-
de histórica com a Rússia, com
quem disputa a bacia do mar
Negro desde o tempo em que o
Império Russo ascendeu e desa-
fiou o Otomano no século 17, de-
saguando em inúmeras guerras,
tem momentos de proximidade.

Ambos os países apoiaram
lados diferentes nas guerras ci-
vis da Síria e da Líbia, mas ao fim
estabeleceram cooperação para
dar as cartas. No início da inter-
venção russa no conflito sírio,
um de seus caças foi abatido ao
invadir sem querer o espaço aé-
reo turco, mas depois a situação
se normalizou.

Ancara apoiou a guerra movi-
da em 2020 pelo Azerbaijão con-
tra a Armênia, aliada algo reti-
cente de Moscou. Ao fim, Putin

conseguiu manter seu pé estra-
tégico mantendo tropas de paz
em torno das áreas ainda em
disputa de Nagorno-Karabakh,
mas o peso geopolítico turco
cresceu muito na região.

Quando Ancara estava estre-
mecida com Washington, devi-
do à recusa de Donald Trump de
extraditar o clérigo muçulmano
que Erdogan culpou pela tenta-
tiva de golpe de Estado que so-
freu em 2016, foi ao bazar de ar-
mas russo para comprar o pode-
roso sistema antiaéreo S-400.

A medida desagradou tanto
os EUA que os turcos foram ex-
pulsos do programa interna-
cional de construção do caça
de quinta geração F-35. Deram
de ombros, e podem comprar
ainda mais armas russas -isto
é, poderiam, dada a animosi-
dade mundial e da Otan contra
Putin agora.

A relação turca com o Oci-
dente é complexa. A União Eu-
ropeia sempre esnobou seus pe-
didos para entrar no bloco, por
resistência daqueles que viam a
medida como uma porta de en-
trada para imigração desenfrea-
da e, pior para políticos de olho
no eleitorado conservador, de
um país muçulmano.

SP libera uso
de máscara
em ambientes
abertos 

A partir desta quarta-feira, o
uso de máscara não será mais
obrigatório em espaços aber-
tos no estado de São Paulo, in-
clusive nas escolas da rede pú-
blica e privada. A medida foi
anunciada pelo governador
João Doria (PSDB) em entre-
vista coletiva nesta quarta-fei-
ra. O item é obrigatório desde
maio de 2020 como forma de
combate e prevenção ao coro-
navírus, sob pena de multa e
inclusive prisão. O uso conti-
nuará sendo exigido em am-
bientes fechados como trans-
porte público, estações de me-
trô e trem, por exemplo.

Nas escolas, o uso de más-
cara ainda está sendo definido.
Há possibilidade de que o go-
verno do estado permita a flexi-
bilização do uso da proteção
em áreas externas nos colégios,
a depender a cobertura vacinal
entre crianças e adolescentes.

O jornal Folha de SP havia
publicado na  sexta-feira que
Doria optaria pela flexibiliza-
ção em ambientes abertos, co-
mo ruas, praças, parques e es-
tabelecimentos comerciais. Ao
mesmo tempo, deveria manter
a obrigação do equipamento
em ambientes fechados como
forma de prevenção ao coro-
navírus.

A mudança é impulsionada
por dois indicadores, o de que-
da de casos de infecção e óbitos
e os dados de avanço da cam-
panha de imunização. Esta úl-
tima será uma cartada de Do-
ria, que é o pré-candidato do
PSDB à eleição presidencial
em outubro deste ano. Desde o
começo da semana, os asses-
sores do tucano têm se empe-
nhado em fazer vídeos sobre o
fim da necessidade de vestir
máscara. De acordo com Vaci-
nômetro do governo, atualiza-
dos às 11h50 desta sexta, indi-
cavam que 89,26% de toda a
população acima de cinco
anos está com o esquema vaci-
nal completo. O ritmo da cam-
panha de imunização entre
crianças e adolescentes tem si-
do uma preocupação de Doria,
que pelo menos desde feverei-
ro telefonado para os prefeitos
e cobrado publicamente um
avanço, como fez ao prefeito de
Lorena, Sylvinho Ballerini
(PSDB), no último dia 25 du-
rante a inauguração de uma
unidade do Poupatempo.

Na ocasião, Lorena (a 190
km da capital paulista) aplicou
apenas 41% das doses recebi-
das para a população infantil,
na ocasião. Já o município de
São Paulo informa em seu últi-
mo boletim diário da Covid-19,
publicado nesta terça-feira,
que 80,21% da população entre
5 a 11 anos recebeu a primeira
dose da vacina, e 24,70% foram
imunizados com a segunda
dose. O total deste público é de
1.083.159 crianças de 5 a 11
anos, segundo a Prefeitura de
São Paulo.

O prefeito de São Paulo, Ri-
cardo Nunes (MDB), não ma-
nifestou até a publicação deste
texto se pretende adotar a mu-
dança no uso de máscaras nas
escolas. Entusiasta da flexibili-
zação, Nunes enviou um Nu-
nes (MDB), enviou na segun-
da-feira passada para Doria
um relatório da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde no qual orien-
ta que já é possível liberar o uso
de máscaras em ambientes
abertos na capital. O docu-
mento defende a manutenção
do uso das proteções em locais
fechados.

100% DO PÚBLICO 
O governador de São Paulo,

João Doria, anunciou ontem a
liberação de 100% do público
para os jogos de futebol que se-
rão realizados no estado de São
Paulo.   A decisão foi tomada
em um momento em que o es-
tado vem apresentando me-
lhora em seus indicadores rela-
cionados à pandemia de Co-
vid-19, com 83% de sua popu-
lação com vacinação completa
e queda de 54% no número de
casos e de 76,6% nas interna-
ções nos últimos 30 dias.

COVID-19

Zelensky pede conversa
com Putin e diz estar
disposto a fazer concessões
O

presidente da Ucrâ-
nia, Volodymyr Ze-
lensky, disse,ontem,

que os ucranianos também es-
tão lutando pelos demais países
europeus na guerra com a Rús-
sia. A fala de Zelensky aconteceu
quando ele comentava, em en-
trevista ao jornal alemão Bild,
sobre a possível inclusão do país
à União Europeia.

"O que está acontecendo co-
nosco agora também pode
acontecer com vocês. E isso é
muito importante para mim:
nós morremos por vocês tam-
bém", afirmou Zelensky, ao falar
sobre países que não apoiam a
Ucrânia na UE.

Zelensky assinou no último
28 de fevereiro, quatro dias de-
pois do início da guerra com os
russos, o pedido para que a
Ucrânia passe a integrar o bloco
europeu. Na ocasião, ele pediu
para que o grupo admitisse "ur-

gentemente" a entrada do país.
Em votação realizada no dia

seguinte, o Parlamento Europeu
recomendou que a Ucrânia ga-
nhasse o status de membro da
União Europeia. A decisão foi
tomada por 637 votos favorá-
veis, 13 votos contrários e 26
abstenções.

"Os governos que não
apoiam nossa adesão à UE
apontam para reformas que ain-
da precisam acontecer. Eles não
nos veem como iguais. Ainda te-
nho muitas perguntas sem res-
posta", disse Zelensky.

FIM DA GUERRA
Zelensky também afirmou

estar disposto a fazer conces-
sões para por fim à guerra, em-
bora não tenha especificado
quais. Dentre as exigências im-
postas pela Rússia para cessar os
ataques aos vizinhos está o reco-
nhecimento das repúblicas se-

paratistas de Donetsk e Lu-
hansk, no Leste ucraniano, co-
mo territórios independentes.

"A questão aqui não é o que
eu posso dar. Em todas as nego-
ciações, meu objetivo é acabar
com a guerra com a Rússia. E
também estou pronto para dar
alguns passos", disse Zelensky.

O presidente ucraniano afir-
mou que os compromissos que
adotar para por fim à guerra
com os russos não devem ser
"uma traição" à Ucrânia.

"E o outro lado também deve
estar disposto a fazer conces-
sões - é por isso que elas são
chamadas de concessões. Esta é
a única forma de sairmos desta
situação. Ainda não podemos
falar sobre os detalhes. Ainda
não tivemos contato direto entre
os presidentes. Somente após as
conversas diretas entre os dois
presidentes podemos acabar
com essa guerra", afirmou.

GUERRA

Apandemia do coronavírus fez com que mui-
tos casais passassem a ter uma convivência

muito maior, às vezes até integral, o que levou a
uma piora do quadro já alarmante de violência
doméstica no nosso país.

Segundo dados do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos (MMDH), no
mês de abril de 2020, data em que o isolamento
social já completava mais de um mês, o número
de denúncias recebidas pelo número 180 cres-
ceu quase 40% em comparação com o mesmo
mês de 2019.

Muitas mulheres vítimas de violência domés-
tica querem se separar, mas não conseguem,
pois sofrem ameaças de morte de seu agressor,
com quem convivem diariamente. Elas temem
não só por elas mesmas, mas por seus filhos e
seus parentes.

Mas e se esta mulher conseguir finalmente se
separar do agressor, como ficam as questões ju-
rídicas envolvendo a guarda dos filhos? Há mui-
tos casos em que as vítimas não eram somente as
mulheres, mas também os filhos.

Certamente o maior medo da mulher que pas-
sou por essa situação é deixar seu filho sozinho
com o agressor.

Em agosto de 2008, com a criação da Lei nº
11.698, a guarda compartilhada passou a inte-
grar o sistema jurídico, terminando com o reina-
do de anos da guarda unilateral pela mãe.

A dissolução da união dos pais é sempre im-
pactante para os filhos. De maneira geral, sem
dúvida a guarda compartilhada é a solução ideal,
visto que tanto o pai quanto a mãe podem ter
participação efetiva na educação e formação de
seus filhos.

No entanto, quando o pai é também um agres-
sor, a guarda compartilhada é um risco muito
grande para os filhos. Assim, quando a guarda
compartilhada não atender ao melhor interesse
da criança, o juiz pode decidir pela guarda unila-
teral.

De acordo com o artigo 227 da Constituição,
quem deve garantir os direitos das crianças e
adolescentes é a família, o Estado e a sociedade:

"Art. 227 É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao res-
peito, à liberdade e à convivência familiar e co-
munitária, além de colocá-los a salvo de toda for-
ma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão."

Tendo o melhor interesse dessas crianças em
mente, o deputado Denis Bezerra apresentou o
Projeto de Lei 29/20, que proíbe a guarda com-
partilhada nos casos de violência doméstica ou
familiar, seja ela praticada contra o outro cônju-
ge ou os filhos.

A guarda compartilhada é a regra, com exce-
ção dos casos em que um dos cônjuges declara
expressamente que não quer compartilhar a
guarda do filho. O projeto visa, portanto, alterar
o Código Civil.

O deputado propõe que o texto seja claro so-
bre a possibilidade única de guarda unilateral,
sempre que ficar provado a violência doméstica
ou familiar por um dos pais. Ele defende que:

"Nas situações em que há prova ou indícios de
atentado contra a vida, a saúde, a integridade fí-
sica ou psicológica de filho ou de um dos pais, a
guarda da criança ou do adolescente deve ser en-
tregue àquele que não seja o autor ou responsável
pelos fatos."

Deste modo, ele propõe que o juiz tenha a ob-
rigação de conceder a guarda imediata ao cônju-
ge não agressor. Além disso, a proposta impõe ao
juiz o dever de indagar previamente tanto o Mi-
nistério Público quanto as partes sobre situações
de violência doméstica e familiar que envolvam
os pais e os filhos, para que o juiz analise cuida-
dosamente cada caso. O projeto, que tramita em
caráter conclusivo, será analisado pelas comis-
sões de Seguridade Social e Família, de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania.

Anderson Albuquerque
Sócio do Albuquerque & Alvarenga Advogados

Justiça
Guarda

compartilhada
poderá ser proibida

nos casos de
violência doméstica

Direito &
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Pancadas de chuva à tarde e à noite

Manhã Tarde Noite
06:03 18:26

21º31º 85%






	DateSigned_573326e0-e5a4-4ebe-a28c-ff94345f320f: 10-mar-22 | 6:13 AM BRT
	DateSigned_ce443b52-4fd1-46be-93b4-562e6919ea45: 10-mar-22 | 6:13 AM BRT
	DateSigned_4120bd5d-042e-4e30-a3f9-1814621b38d3: 10-mar-22 | 6:13 AM BRT
	DateSigned_a7a171cb-4370-44d2-aeac-2e9c759aa3e5: 10-mar-22 | 6:13 AM BRT
	DateSigned_a9f296a3-02ee-45a3-94e3-5741119142ed: 10-mar-22 | 6:13 AM BRT
	DateSigned_a15a6e71-7530-4fff-b4d7-893f5d6fcf52: 10-mar-22 | 6:13 AM BRT
	DateSigned_c21efe2a-c375-4bfe-9653-ebfbda104659: 10-mar-22 | 6:13 AM BRT
	DateSigned_00c7151f-39d6-4639-befa-be52a9565e8a: 10-mar-22 | 6:13 AM BRT
	DateSigned_32af59e2-a8c6-45a7-b70a-8532b6f1652b: 10-mar-22 | 6:13 AM BRT
	DateSigned_73db1218-77c5-4934-b7c3-6e66a7b7cf4b: 10-mar-22 | 6:13 AM BRT
		2022-03-10T01:28:52-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




