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VAREJO

Bolsonaro
anuncia  
Tereza Cristina
ao Senado 

CANDIDATOS

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) afirmou ontem que a minis-
tra da Agricultura, Tereza Cristi-
na, deve disputar uma vaga para
o Senado pelo Mato Grosso do
Sul –num movimento que estrei-
ta as opções para vice-presidente
e fortalece ainda mais o nome do
ministro Braga Netto para ser o
companheiro de chapa do man-
datário.  Bolsonaro  anunciou
que oito ministros devem se des-
compatibilizar para disputar car-
gos eletivos. Além de Tereza, ele
disse que devem se lançar a can-
didaturas ao Senado os ministros
do Turismo, Gilson Machado
(PE); da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, Damares Al-
ves (AP); do Desenvolvimento
Regional, Rogério Marinho (RN);
e da Secretaria de Governo, Flá-
via Arruda (DF). PÁGINA 7

Vereador 
é preso sob
suspeita de
chefiar milícia

NILÓPOLIS

O vereador Mauro Rogério
Nascimento de Jesus (PSD), o
Maurinho do Paiol, foi preso na
manhã de ontem sob suspeita
de chefiar um grupo miliciano
de Nilópolis, município da Bai-
xada Fluminense. O político,
que é vice-presidente da Câma-
ra de vereadores, já foi policial
militar e secretário municipal
da Defesa Civil da cidade. Além
do vereador, foram presos até a
manhã desta quinta quatro po-
liciais militares. Segundo as in-
vestigações, Maurinho é sus-
peito de liderar um grupo para-
militar que lucra com a presta-
ção de serviços clandestinos,
como a exploração de transpor-
te irregular, venda ilegal de bo-
tijões de gás e roubo de sinal de
TV e Internet –o chamado gato-
net. PÁGINA 8

Congresso
derruba veto
à distribuição
de absorventes 

ESTUDANTES

JANEIRO

O Congresso Nacional derru-
bou, ontem o veto presidencial
ao projeto que prevê distribuição
gratuita de absorventes para es-
tudantes de baixa renda da rede
pública e para mulheres em si-
tuação de rua ou de vulnerabili-
dade social. Com isso, o texto ve-
tado é promulgado no Congres-
so e a medida se torna lei.   O pro-
jeto, cujo veto foi derrubado, visa
promover uma estratégia de saú-
de e atenção à higiene, comba-
tendo a precariedade menstrual
– a falta de acesso a produtos de
higiene e outros itens necessá-
rios ao período da menstruação.
Serão contempladas as mulheres
em idade reprodutiva inscritas
no Cadastro Único de Programas
Sociais, além de mulheres em si-
tuação de rua, independente-
mente de cadastro. PÁGINA 6

Venda do comércio cresce em
janeiro, mas não supera perdas 

O volume de vendas do comércio varejista no Brasil teve alta de
0,8% em janeiro, na comparação com dezembro, informou ontem o
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O avanço, con-
tudo, veio concentrado em parte do setor, já que apenas três das oito
atividades comerciais pesquisadas registraram taxas positivas no pri-
meiro mês de 2022. A alta de 0,8% ficou acima das expectativas do

mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg
projetavam elevação de 0,3%. Mesmo com o avanço, o varejo ainda
está abaixo do patamar pré-pandemia. Encontra-se em nível 1% infe-
rior ao de fevereiro de 2020, antes dos efeitos econômicos gerados
pela Covid-19. O setor também está 6,5% abaixo do pico da série his-
tórica, registrado em outubro de 2020. PÁGINA 2

Emprego com
carteira assinada
cai e País cria
155 mil vagas 

O país registrou a criação líquida de 155,1 mil empregos com car-
teira assinada em janeiro, o que representa uma desaceleração em
relação ao mesmo mês do ano passado. O resultado ficou 38% abaixo
do registrado em janeiro de 2021, quando o saldo líquido foi de 254,3
mil -considerando ajustes. Bruno Dalcolmo (foto), secretário-execu-
tivo do Trabalho e Previdência, afirmou que a desaceleração é natu-
ral após os dados positivos registrados em meio à recuperação de
2021 após o auge da crise de Covid-19 e a normalização dos dados.
"Isso não é algo negativo, faz parte de um movimento de crescimento
da economia e de ocupação da população. PÁGINA 2

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou ontem que é preciso dialogar e fazer alianças com
figuras políticas para além do campo da esquerda -inclusive com quem votou a favor pelo impeachment
da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). "Teremos que ter muita habilidade de construir as nossas alianças,
de conviver com pessoas. Por exemplo, tem gente que diz :'Pô, Lula, mas você conversou com o cara que
votou no impeachment'. Se eu não for conversar com alguém que votou no impeachment, eu vou deixar de
conversar com pelo menos 400 deputados. Como a gente faz? Como a gente constrói?", disse Lula. PÁGINA 6

JOSÉ CRUZ/ABRASIL

Lula alerta sobre clima de 
já ganhou e defende aliança 

ELEIÇÕES
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Economia

Dólar fecha estável
com alta de 0,09%;
Bovespa cai 0,29%

O dólar fechou ontem está-
vel, após um dia que teve altas
mais no decorrer do pregão.
As operações refletiram a re-
dução da pressão compradora
de dólar que também ocorreu
em outros mercados emer-
gentes, apesar do dia ainda
instável nas praças financei-
ras globais.  

A divisa negociada à vista
encerrou com variação positi-
va de 0,09%, a R$ 5,017, muito
distante da máxima de R$
5,077 (+1,29%) alcançada mais
cedo e mais próximo da míni-

ma intradiária (de R$ 5,0107,
ligeira queda de 0,03%).

Já o principal índice da Bol-
sa de Valores de São Paulo
(Bovespa) encerrou em baixa,
mas longe das mínimas, com
temores sobre inflação e alta
de juros nos Estados Unidos e
a falta de avanços em negocia-
ções envolvendo a guerra da
Ucrânia. O Ibovespa (Índice
Bovespa) caiu 0,29%, a
113.565,85 pontos, após per-
der até 1,8% no intradiário. O
volume financeiro negociado
foi de R$ 28,2 bilhões.

Sexta-feira, 11 de março 2022

CAGED

Emprego formal recua e País
cria 155 mil vagas em janeiro
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

O
país registrou a cria-
ção líquida de 155,1
mil empregos com

carteira assinada em janeiro, o
que representa uma desacelera-
ção em relação ao mesmo mês
do ano passado.

O resultado ficou 38% abaixo
do registrado em janeiro de
2021, quando o saldo líquido foi
de 254,3 mil -considerando ajus-
tes (ou seja, dados entregues pe-
las empresas após o prazo).

O saldo neste mês é resultado
de 1,7 milhão de contratações e
1,6 milhão de desligamentos e
foi divulgado por meio do Caged
(Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados), apresentado
ontem pelo Ministério do Tra-
balho e Previdência.

Bruno Dalcolmo, secretário-
executivo do Trabalho e Previ-

dência, afirmou que a desacele-
ração é natural após os dados po-
sitivos registrados em meio à re-
cuperação de 2021 após o auge
da crise de Covid-19 e a normali-
zação dos dados. "Isso não é algo
negativo, faz parte de um movi-
mento de crescimento da econo-
mia e de ocupação da população.
É natural que os volumes termi-
nem sendo menores neste ano, é
algo a ser comemorado", disse.

Neste ano, o Caged sofre a in-
fluência do fim gradual dos efei-
tos do programa emergencial de
manutenção de emprego. Cria-
da na pandemia, a medida foi
considerada fundamental por
especialistas para sustentar o
mercado de trabalho durante o
auge da crise da Covid-19.

Agora, o ministério avalia que
o término do programa e o fim
da proteção dos vínculos em-
pregatícios façam os dados de-

penderem mais do desempenho
da atividade econômica.

Em janeiro, 853 mil trabalha-
dores ainda tinham a garantia
provisória de emprego concedi-
da pelo programa. A estimativa
do ministério é que o número
caia para 715 mil em fevereiro,
579 mil em março e 173 mil em
abril. Ou seja, menos 680 mil
trabalhadores protegidos no in-
tervalo de três meses.

Os dados do mês mostram
um fechamento de 60 mil vagas
no comércio, único setor com
resultado negativo no mês. O
saldo reverte o desempenho de
um ano atrás, quando o seg-
mento criou 10,1 mil vagas.

De acordo com o Ministério
do Trabalho e Previdência, o fe-
chamento das vagas no setor es-
tá em parte relacionado com o
fim das festas de fim de ano e em
parte com o encerramento do

programa emergencial.
Por outro lado, o mês foi be-

neficiado pela criação de em-
pregos puxada pelo setor de ser-
viços (102 mil postos), seguido
por indústria (51,4 mil), cons-
trução (36,8 mil) e agropecuária
(25 mil).

Na distribuição geográfica, as
cinco regiões criaram postos de
trabalho em janeiro e foram li-
deradas pelo Sul (com abertura
de 58,7 mil vagas). Em seguida,
ficaram Sudeste (52,6 mil), Cen-
tro-Oeste (33,8 mil), Nordeste
(5,3 mil) e Norte (2,4 mil).

O salário médio de admissão
no país continua abaixo de um
ano antes. Em janeiro, o indica-
dor ficou em R$ 1.920,59 -queda
real de 1,2% na comparação
com mesmo mês de um ano
atrás. Apesar disso, esse é o me-
lhor patamar registrado em sete
meses.

MERCADOS

Consumo das famílias registra  
crescimento de 1,23% em janeiro
DANIEL MELLO/ABRASIL 

O consumo das famílias bra-
sileiras teve alta de 1,23% em ja-
neiro na comparação com o
mesmo mês de 2021, segundo
levantamento divulgado ontem
pela Associação Brasileira de
Supermercados (Abras). Em re-
lação a dezembro de 2021, o Ín-
dice Nacional de Consumo nos
Lares Brasileiros teve queda de
21,22%.  

Para o vice-presidente Admi-
nistrativo e Institucional da
Abras, Marcio Milan, o cresci-
mento abaixo do esperado para

o ano no primeiro mês acontece
pela diferença de cenário. Ele
lembra que no início de 2021,
devido as restrições para conter
a pandemia de covid-19, os su-
permercados representavam
poucas formas de compra para
diversos tipos de produtos. “O
consumidor só conseguia se
abastecer indo ao supermerca-
do”, enfatizou. Em janeiro do
ano passado, o consumo teve al-
ta de 12%.

CONFLITO NA UCRÂNIA
Em 2022, a estimativa da

Abras é que o consumo das fa-

mílias cresça 2,8%. Milan pon-
dera, no entanto, que a guerra
na Ucrânia traz incertezas. “A
gente acredita em uma negocia-
ção, que esse caminho da paz
vai chegar”, diz ao comentar
que, por enquanto, as previsões
são otimistas em relação o con-
flito no leste europeu.

INFLAÇÃO
Entre os fatores que devem

puxar o aumento do consumo
este ano, Milan destaca a me-
lhora nos níveis de emprego e o
Programa Auxílio Brasil. O vice-
presidente da Abras também es-

pera que algumas categorias de
trabalhadores consigam reposi-
ção salarial das perdas da infla-
ção. “As convenções coletivas
de trabalho vão ser incorpora-
das ao longo do ano. A reposição
da inflação é algo que está sendo
muito discutido”, acrescentou.

A cesta com os 35 produtos
mais consumidos em supermer-
cados registrou alta nos preços
de 11,5% em janeiro em relação
ao mesmo mês de 2021. As
maiores altas foram da cebola
(12,4%), da batata (9,6%), do to-
mate (6,2%) e do café moído
(4,7%).

ABRAS

Venda do comércio cresce em
janeiro, mas não recupera perdas 
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

O volume de vendas do co-
mércio varejista no Brasil teve
alta de 0,8% em janeiro, na
comparação com dezembro, in-
formou ontem o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística).

O avanço, contudo, veio con-
centrado em parte do setor, já
que apenas três das oito ativida-
des comerciais pesquisadas re-
gistraram taxas positivas no pri-
meiro mês de 2022.

A alta de 0,8% ficou acima das
expectativas do mercado finan-
ceiro. Analistas consultados pe-
la agência Bloomberg projeta-
vam elevação de 0,3%.

Mesmo com o avanço, o vare-
jo ainda está abaixo do patamar
pré-pandemia. Encontra-se em
nível 1% inferior ao de fevereiro
de 2020, antes dos efeitos eco-
nômicos gerados pela Covid-19.

O setor também está 6,5%
abaixo do pico da série histórica,
registrado em outubro de 2020.
Isso sinaliza que, ao longo da
crise sanitária, a reação do setor

perdeu fôlego, em meio a um
contexto de inflação mais forte,
juros mais altos e dificuldades
no mercado de trabalho.

"A trajetória do varejo conti-
nuou bastante claudicante nos
últimos meses", definiu Cristia-
no Santos, gerente da pesquisa
do IBGE.

O instituto informou que, em
janeiro, o avanço de 0,8% foi pu-
xado pela venda de artigos far-
macêuticos, médicos, ortopédi-
cos e de perfumaria (3,8%) e de
outros artigos de uso pessoal e
doméstico (9,4%).

Santos destacou que o co-
mércio farmacêutico vem cole-
cionando sinais positivos nas úl-
timas divulgações. Já a atividade
de outros artigos subiu após for-
te queda em dezembro de 2021,
revisada para -9,9%.

De acordo com o pesquisa-
dor, promoções podem ter be-
neficiado esse segmento em ja-
neiro. O ramo de outros artigos
reúne lojas diversas, como as de
departamento.

No primeiro mês do ano, o
segmento de equipamentos e

material para escritório, infor-
mática e comunicação (0,3%)
também registrou variação posi-
tiva no volume de vendas.

Por outro lado, houve recuos
em cinco das oito atividades
pesquisadas: tecidos, vestuário
e calçados (-3,9%), livros, jor-
nais, revistas e papelaria (-2%),
móveis e eletrodomésticos (-
0,6%), combustíveis e lubrifi-
cantes (-0,4%) e hipermercados,
supermercados, produtos ali-
mentícios, bebidas e fumo (-
0,1%).

Na visão de Santos, a recupe-
ração do comércio é freada pela
inflação, que atinge com força
ramos como os de combustíveis
e supermercados. "É um fator de
relevância."

FORTE REVISÃO
A série de dados do varejo

tem sido marcada por fortes re-
visões. Não foi diferente desta
vez. Além de divulgar o resulta-
do de janeiro, o IBGE atualizou
números anteriores.

A queda das vendas do varejo
em dezembro de 2021, por

exemplo, ficou bem mais inten-
sa com a revisão, passando de -
0,1% para -1,9%.

Ao longo da pandemia, o ins-
tituto indicou que a crise sanitá-
ria trouxe muita volatilidade pa-
ra as estatísticas e, por isso, pro-
vocou atualizações constantes e
de grande amplitude.

O segmento de outros artigos
de uso pessoal e doméstico pu-
xou a revisão de dezembro,
saindo de uma queda de 5,7%
para uma retração de 9,9%.

Na série sem ajuste sazonal, o
comércio varejista caiu 1,9% em
janeiro, frente a igual período de
2021. Foi a sexta taxa negativa
consecutiva. Nesse recorte, a
projeção mediana do mercado
era de recuo de 2,8%.

No acumulado de 12 meses
até janeiro, o setor registrou au-
mento de 1,3%, apontou o IBGE.
O dado é similar ao verificado
até dezembro (1,4%).

Após a fase inicial da pande-
mia, o varejo passou a apostar
na derrubada de restrições a ati-
vidades e na reabertura de lojas
para se recuperar.

VAREJO

Indústria da construção
avalia paralisar obras
após aumento de preços

COMBUSTÍVEIS

Após o anúncio do mega-
aumento dos combustíveis
pela Petrobras, José Carlos
Martins, presidente da CBIC
(Câmara Brasileira da Indús-
tria da Construção), afirma
que agendou para segunda-
feira uma reunião com líderes
do setor para avaliar se será
necessário paralisar obras de
terraplenagem em todo o
país.

Esse tipo de obra é altamen-
te dependente do óleo diesel e
do asfalto, outro insumo que é
fornecido pela estatal. "Nin-
guém vai aguentar o aumento
do preço", diz Martins.

Ele afirma que a terraplena-
gem, diferentemente da cons-
trução de uma casa, por exem-
plo, exige menos mão de obra
e mais equipamentos como
caminhão, patrol e trator, que

usam o combustível.
No ano passado, a dispara-

da no valor do asfalto provo-
cou uma onda de pedidos de
renegociação de contratos das
construtoras com o poder pú-
blico.

"Há alguns anos, as obras
pararam quando subiu de-
mais o preço do asfalto. Tinha
gente com 50% de custo no as-
falto. E levou dois anos para
convencer TCU e DNIT que
precisava reajustar essas
obras. Muita gente quebrou",
afirma Martins.

Outra preocupação, segun-
do ele, é que os contratos das
prestadoras de serviço com o
poder público só podem ser
alterados anualmente, ou seja,
quem já reajustou janeiro e fe-
vereiro não poderá adequar a
alta de custos.

Petrobras anuncia
mega-aumento 
dos combustíveis

GUERRA NO BRASIL

LEONARDO VIECELI E NICOLA
PAMPLONA/FOLHAPRESS

Pressionada pelo avanço
das cotações do petróleo com
a guerra entre Rússia e Ucrâ-
nia, a Petrobras anunciou on-
tem reajustes nos preços da
gasolina, do diesel e do gás de
cozinha. As altas entram em vi-
gor nesta sexta-feira.

No caso da gasolina, o rea-
juste para as distribuidoras é
de 18,8%. O preço médio nas
refinarias da estatal passará de
R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro.
Para o diesel, o aumento é ain-
da maior, de 24,9%. O valor su-
birá quase R$ 1 por litro, de R$
3,61 para R$ 4,51.

Segundo o CBIE (Centro
Brasileiro de Infraestrutura),
foram os maiores reajustes ao
menos desde o início da políti-
ca atual de preços, em 2016.
Com os aumentos anunciados
ontem, o preço da gasolina
vendida pela Petrobras acu-
mula alta de 24,5% em 2022. O
preço do diesel vendido pela
estatal subiu 35%.

Considerando que a gasoli-

na vendida pela Petrobras re-
presenta 73% da mistura ven-
dida nos postos -o restante é
etanol anidro- o reajuste nas
refinarias terá impacto de R$
0,44 por litro, elevando o preço
médio nacional para a casa
dos R$ 7 pela primeira vez na
história.

Já o preço médio do diesel,
considerando que todas as ou-
tras parcelas se mantenham
inalteradas, chegaria a um valor
em torno de R$ 6,40 por litro.

O gás de cozinha, conheci-
do como GLP (gás liquefeito de
petróleo), terá seu primeiro
reajuste após 152 dias. O preço
médio de venda, para as distri-
buidoras, passará de R$ 3,86
para R$ 4,48 por quilo, um rea-
juste de 16,1%.

O preço médio final do boti-
jão de 13 quilos, mais usado
em residências, tem permane-
cido estável em torno de R$
102, nas últimas semanas.
Com o reajuste da Petrobras,
poderia passar para cerca de
R$ 110, caso todas os outros
componentes fiquem no mes-
mo patamar atual.
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Flávio Bolsonaro
confunde MST e MTST
ao criticar fala de Lula

MAL INFORMADO

FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

O senador Flávio Bolsonaro
(PL-RJ) confundiu o MTST
(Movimento dos Trabalhado-
res Sem-Teto) e o MST (Movi-
mento dos Trabalhadores Ru-
rais Sem Terra) ao criticar Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) por ter
gravado vídeo para o primeiro.

Como revelou a coluna Pai-
nel, da Folha de S.Paulo, o
MTST decidiu que apoiará o
petista nas eleições, e Lula en-
tão gravou um vídeo em agra-
decimento, no qual diz que o
movimento terá protagonis-
mo em seu governo caso seja
eleito.

Flávio compartilhou repro-
dução da reportagem e escre-
veu "pessoal do campo, o la-
drão de nove dedos vai tirar
sua arma, sua casa e sua liber-

dade! Você que trabalha e pro-
duz não vai ter direitos, sabe
quem vai ter direitos? O vaga-
bundo que invadiu sua terra".

No entanto, quem tem
atuação no campo é o MST,
enquanto o MTST tem foco
em áreas urbanas.

Guilherme Boulos, líder do
MTST, retrucou Flávio.

"Faz rachadinha com o
Queiroz, compra mansão de
R$ 6 milhões sem explicar a
fonte, indica seu advogado pra
uma boquinha no Ministério
da Justiça. E acha que tem mo-
ral pra chamar alguém de va-
gabundo. Logo você, Flávio
Bolsonaro, o maior vagabun-
do da República", escreveu.

Outro filho de Jair Bolsona-
ro (PL), o deputado Eduardo
Bolsonaro (União Brasil-SP),
também comentou o tema.

ELEIÇÕES

Lula alerta sobre clima de
já ganhou e defende aliança 
VICTORIA AZEVEDO/FOLHAPRESS

O
ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva
(PT) afirmou ontem

que é preciso dialogar e fazer
alianças com figuras políticas
para além do campo da esquer-
da -inclusive com quem votou a
favor pelo impeachment da ex-
presidente Dilma Rousseff (PT).

"Teremos que ter muita habi-
lidade de construir as nossas
alianças, de conviver com pes-
soas. Por exemplo, tem gente
que diz :'Pô, Lula, mas você con-
versou com o cara que votou no
impeachment'. Se eu não for
conversar com alguém que vo-
tou no impeachment, eu vou
deixar de conversar com pelo
menos 400 deputados. Como a
gente faz? Como a gente cons-
trói?", disse Lula.

"Quero construir o leque de
pessoas que ajudam a governar
esse país para a gente mudar.
Quando a gente ganhar, vamos
ter que ter maioria no Congres-
so Nacional, maioria no Senado.
Se não, como construir? Temos
que construir no processo elei-
toral", continuou o petista.

Líder nas pesquisas eleito-
rais, o ex-presidente voltou a de-

fender que ele deseja ser candi-
dato de um amplo movimento, e
não só de um único partido.

"A tarefa de reconstruir o país
não é só do partido ou do presi-
dente. É de uma sociedade. É
junto com o povo que você
aprende o que não sabe."

Lula disse que o processo elei-
toral "não será fácil" e rejeitou o
clima de "já ganhou". "A luta não
será fácil. Não existe essa do 'já
ganhou'. Eleição a gente só sabe
o resultado depois da apuração."

O ex-presidente se reuniu
com líderes femininas na manhã
desta quinta-feira, em São Paulo.

A ex-presidente Dilma não
participou porque foi acompa-
nhar a posse do novo presidente
chileno, Gabriel Boric. No even-
to, Lula voltou a defender a pe-
tista.

"Dilma foi uma experiência
bem-sucedida que depois des-
truíram. Não podemos desani-
mar, porque tem mais mulheres
vindo aí", disse Lula.

Ele comentou sobre como fi-
cou impressionado com a quan-
tidade de mulheres que ocupam
assentos no Congresso mexica-
no, na visita que fez ao país na
semana passada, e indicou a
possibilidade de uma possível

reforma política que garanta a
paridade de gênero.

"Por que o México pode e nós
não podemos? Precisamos co-
meçar a pensar como a paridade
vai chegar ao Brasil. Você vai de-
pender da campanha individua-
lizada de cada um? Ou a gente
vai tentar propor uma reforma
política que na lista já garante a
paridade?", disse.

Lula também criticou as de-
clarações sexistas do deputado
estadual Arthur do Val, o Ma-
mãe Falei, sobre mulheres ucra-
nianas.

"Tem um monte de cafajeste
que pensa daquele mesmo jeito.
Precisamos extirpar essa gente
da política. Essa gente que pre-
cisamos reeducar, porque essa
gente não teve educação."

O petista afirmou ainda que
quer voltar às ruas. "Estou can-
sado de ficar prisioneiro dentro
de casa. É preciso andar pelo
país e conversar com todas as
pessoas."

Intitulado "Mulheres com Lu-
la para Reconstruir o Brasil', o
evento foi organizado pela se-
cretária nacional de mulheres do
PT, Anne Moura, pela presidente
da legenda, a deputada federal
Gleisi Hoffmann (PT-PR), e a ex-

ministra Eleonora Menicucci.
À reportagem Gleisi afirmou

que o encontro serve para que
Lula reafirme o compromisso
que tem com a luta das mulhe-
res. "Para reafirmar pontos pro-
gramáticos, pensar na recupera-
ção das políticas públicas que tí-
nhamos estabelecido em nossos
governos e lamentar a descons-
trução delas pelo governo Bol-
sonaro."

Gleisi também comentou o
lançamento de um programa do
governo federal de crédito volta-
do ao empreendedorismo entre
mulheres, nesta semana, e afir-
mou que há interesses eleitorei-
ros por trás.

"Se ele tivesse intenção de fa-
zer políticas para as mulheres,
por que não fez no primeiro ano
de mandato?", continuou.

Em cerimônia de homena-
gem ao Dia da Mulher no Palá-
cio do Planalto, na terça-feira
passada, em que anunciou uma
série de medidas, Bolsonaro afir-
mou que a mulher está "pratica-
mente integrada" à sociedade.

As medidas ocorrem em
meio à tentativa do chefe do
Executivo de diminuir a sua re-
jeição junto às mulheres, no ano
em que buscará se reeleger.

Congresso derruba veto de Bolsonaro à
distribuição de absorventes para estudantes
MARCELO BRANDÃO/ABRASIL 

O Congresso Nacional der-
rubou, ontem o veto presiden-
cial ao projeto que prevê distri-
buição gratuita de absorventes
para estudantes de baixa renda
da rede pública e para mulhe-
res em situação de rua ou de

vulnerabilidade social. Com is-
so, o texto vetado é promulga-
do no Congresso e a medida se
torna lei.  

O projeto, cujo veto foi derru-
bado, visa promover uma estra-
tégia de saúde e atenção à higie-
ne, combatendo a precariedade
menstrual – a falta de acesso a

produtos de higiene e outros
itens necessários ao período da
menstruação. Serão contempla-
das as mulheres em idade repro-
dutiva inscritas no Cadastro
Único de Programas Sociais
(CadÚnico), além de mulheres
em situação de rua, indepen-
dentemente de cadastro.

O projeto também tem um
viés voltado ao combate à eva-
são escolar. Segundo consta no
relatório do projeto, à época da
sua aprovação no Senado, uma
a cada quatro crianças não fre-
quenta as aulas durante o perío-
do menstrual porque não têm
absorventes.

SAÚDE PÚBLICA

Metade das crianças
entre 5 e 11 anos já
tomou primeira dose  

COVID-19

Mais da metade das crian-
ças brasileiras entre 5 e 11 anos
de idade tomou a primeira do-
se de vacina contra a Covid-19.
A marca foi alcançada ontem,
como indica o boletim divul-
gado às 20h pelo consórcio de
veículos de imprensa. O levan-
tamento foi feito a partir dos
dados fornecidos pelas secre-
tarias estaduais de saúde.

O feito foi alcançado quase
dois meses após Davi Seremra-
miwe, de 8 anos, ser a primeira
criança vacinada contra a Co-
vid no país, em 14 de janeiro.
De lá para cá, um total de
10.312.100 crianças entre 5 e
11 anos de idade receberam a
dose inicial, o correspondente
a 50,3% da população desta
faixa etária. Destas, 667.376 já
completaram o ciclo vacinal
(3,26%).

Até o momento, 157.257.686
brasileiros completaram a va-

cinação contra a doença causa-
da pelo coronavírus, o equiva-
lente a 73,2% da população na-
cional.

Nas últimas 24 horas,
788.468 brasileiros tomaram a
segunda dose. Também foram
aplicadas 635.410 primeiras e
480.615 de reforço neste inter-
valo de tempo. Ao todo,
1.896.536 doses foram minis-
tradas desde as 20h de ontem.

Devido a revisões nos dados
de Ceará e Minas Gerias, o to-
tal de doses únicas aplicadas
em todo o país nas últimas 24
horas ficou negativo: -7.957.

Desde o início da campa-
nha de vacinação contra a Co-
vid no Brasil, foram vacinadas
174.176.783 pessoas com a pri-
meira dose, o que representa
81,08% da população do país.
Também houve a aplicação de
68.334.090 doses de reforço até
o momento.

Nota
MESMO APÓS LIBERAÇÃO, PAULISTANO 
MANTÉM USO DE MÁSCARA AO AR LIVRE

Mesmo após a máscara deixar de ser obrigatória em espaços
abertos em São Paulo, há ainda quem use a proteção facial pelas
ruas da capital. Medo da pandemia de Covid-19 e receio do
surgimento de uma nova variante do coronavírus estão entre os
motivos citados para não abandonar o equipamento. Além disso,
quem possui comorbidade diz se sentir mais seguro com a
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proteção –médicos também recomendam o uso contínuo para
essa parcela da população. O equipamento deixou de ser
obrigatório em áreas externas do estado na quarta-feira passada,
após anúncio do governador João Doria (PSDB). O decreto com as
novas regras foi publicado no mesmo dia em edição extra do
Diário Oficial. O uso ainda é exigido em ambientes fechados –a
liberação total no estado poderá ocorrer até o final deste mês,
segundo o governador. Nas escolas, a utilização não é mais
exigida em ambientes abertos como quadras esportivas e pátio. 

Tels.: (21)

3556-3030
96865-1628







STF terá que reanalisar
prazo da Ficha Limpa,
diz advogada do PDT

INELEGIBILIDADE

Um dia após o Supremo
Tribunal Federal (STF) rejei-
tar a ação do PDT que ques-
tionava o início da contagem
da inelegibilidade prevista na
Ficha Limpa, a advogada do
partido, Ezikelly Barros, afir-
mou que a Corte ainda volta-
rá a se debruçar sobre o tema
na eleição deste ano.

"Adiaram o inadiável", afir-
mou a advogada, acrescen-
tando que, como a corte não
analisou o mérito, vários can-
didatos irão recorrer ao Tri-
bunal Superior Eleitoral
(TSE) e novamente ao STF,
por meio de Recurso Extraor-
dinário.

"A decisão de apreciar a
desproporção dessa norma

caso a caso, além de manter a
insegurança jurídica para os
partidos e candidatos em
2022, levará a uma excessiva
judicialização das eleições
vindouras quanto ao tema
que, por tratar de matéria de
índole constitucional, inevi-
tavelmente,  retornará ao
STF", defende.

A Lei da Ficha Limpa defi-
ne que políticos condenados
por órgãos colegiados (como
tribunais de segunda instân-
cia), ou cujo processo tenha
transitado em julgado, ficam
inelegíveis desde a condena-
ção até oito anos depois de
cumprirem a pena. O partido
pedia para o prazo começar a
valer a partir da condenação.

ELEIÇÕES

Bolsonaro anuncia ministra 
Tereza Cristina ao Senado 
RICARDO DELLA
COLETTA/FOLHAPRESS

O
presidente Jair Bolso-
naro (PL) afirmou
ontem que a ministra

da Agricultura, Tereza Cristina,
deve disputar uma vaga para o
Senado pelo Mato Grosso do Sul
–num movimento que estreita
as opções para vice-presidente e
fortalece ainda mais o nome do
ministro Braga Netto (Defesa)
para ser o companheiro de cha-
pa do mandatário.

Durante sua live semanal on-
tem, o presidente anunciou que
oito ministros devem se des-
compatibilizar para disputar
cargos eletivos.

Além de Tereza, ele disse que
devem se lançar a candidaturas
ao Senado os ministros do Turis-
mo, Gilson Machado (PE); da
Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos, Damares Alves (AP);
do Desenvolvimento Regional,
Rogério Marinho (RN); e da Se-
cretaria de Governo, Flávia Arru-
da (DF).

Sairão candidatos a governa-
dor os ministros da Infraestrutu-
ra, Tarcísio de Freitas (SP); do
Trabalho e Previdência, Onyx
Lorenzoni (RS); e da Cidadania,
João Roma (BA).

Marcos Pontes, que atual-
mente comanda o ministério da
Ciência e Tecnologia, deve ten-
tar uma cadeira de deputado fe-

deral por São Paulo, segundo
Bolsonaro.

"Temos muita esperança no
Tarcísio em São Paulo, mas to-
dos esses aqui realmente têm
chance de se eleger", afirmou.

Bolsonaro disse ainda espe-
rar que os ministros se descom-
patibilizem até 31 de março.

Na live, Bolsonaro disse ainda
que um de seus assessores, Tércio
Arnaud, deve disputar a eleição
para suplente de senador pela Pa-
raíba. Tércio é um dos integrantes
do chamado "gabinete do ódio".

O presidente também decla-
rou que dois ex-ministros tam-
bém podem tentar cargos eleti-
vos. "Tem ex-ministros também.
O Marcelo Álvaro Antonio (ex-

ministro do Turismo) talvez ve-
nha por Minas Gerais e temos o
Ricardo Salles (ex-ministro do
Meio Ambiente), também, que
deve vir candidato a deputado fe-
deral por São Paulo", afirmou o
presidente.

Tereza Cristina era um dos
nomes aventados como possí-
veis vices de Bolsonaro.

Interlocutores da ministra,
no entanto, dizem que o projeto
dela de tentar uma vaga no Se-
nado é antigo e que ela só abriria
mão caso houvesse um pedido
de Bolsonaro.

O ministro da Defesa é apon-
tado por interlocutores como o
favorito para compor a chapa
com Bolsonaro.

Sexta-feira, 11 de março 2022
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EUA mudam tom e elogiam Brasil
Nos últimos dias, o governo

dos Estados Unidos tem indica-
do uma possível mudança de
tom em relação ao Brasil, com
elogios pontuais à posição da di-
plomacia do país em meio à
guerra na Ucrânia.

As falas contrastam com uma
série de críticas públicas, carre-
gadas de palavras duras, pela vi-
sita do presidente Jair Bolsonaro
(PL) à Rússia, dias antes de a in-
vasão começar.

No domingo passado, Brian
Nichols, secretário-assistente
para o Hemisfério Ocidental no
Departamento de Estado, elo-
giou no Twitter a atuação do
Brasil no Conselho de Direitos

Humanos da ONU. "Cada voto
para responsabilizar o Kremlin
por essas ações horríveis impor-
ta. Os EUA estão orgulhosos de
ficar ao lado do Brasil para de-
fender os direitos humanos de
todos na Ucrânia", escreveu.

As posições no Conselho de
Segurança também foram bem
recebidas, segundo um funcioná-
rio do Departamento de Estado
ouvido pela reportagem. Sob
condição de anonimato, ele res-
saltou que, apesar das críticas pú-
blicas dos EUA à viagem de Bol-
sonaro, os dois países continuam
a trabalhar juntos em vários ní-
veis de governo para tentar aju-
dar a resolver a crise na Ucrânia.

Na semana passada, o Brasil
votou a favor de duas resoluções
no colegiado: uma condenando
a invasão –o texto foi barrado
pela Rússia, que tem poder de
veto– e outra que fez com que o
tema fosse levado à Assembleia-
Geral. Nela, uma moção de con-
denação às ações da Rússia foi
aprovada no dia 2 de março,
também com voto do Brasil.

Em entrevista ao podcast da
revista America's Quartely no
último dia 3, Juan Gonzalez, di-
retor para o Hemisfério Ociden-
tal do Conselho de Segurança
Nacional, buscou mostrar que
compreende as dificuldades do
governo brasileiro.

APROXIMAÇÃO

Gabriel Boric assume hoje no 
Chile com críticas da esquerda 
SYLVIA COLOMBO/FOLHAPRESS

Entre as sólidas tradições ce-
rimoniais para a posse do novo
presidente, grandes desafios e
uma onda de críticas por parte
de seus próprios eleitores, Ga-
briel Boric assume o comando
do Chile nesta sexta-feira.

Boric enfrenta duras críticas
de parte da esquerda que o ele-
geu por um conjunto de fatores,
como montar um gabinete de
ministros de centro-esquerda,
mais moderado, defender um
ritmo gradual para as reformas
tributária e da Previdência e não
dar garantias imediatas de liber-
tação aos chamados "presos po-
líticos" -pessoas privadas de li-
berdade durante os protestos de
2019 e nos conflitos por terra no
sul do país.

"Sem dúvida, (os eleitores de
esquerda) serão aqueles que fa-

rão mais cobranças nesse início
de governo", diz à reportagem a
analista política Claudia Heiss.
"Para ganhar a eleição, Boric foi
ao centro o máximo que pôde e
assim perdeu espaço na esquer-
da. Terá de mostrar vontade de
implementar mudanças rapida-
mente, ao mesmo tempo que en-
frenta os problemas que herda."

Um dos temas que não poderá
esperar é o do estado de exceção,
que militarizou o sul e o norte do
país em outubro de 2021 e cujo
prazo está por vencer.

No sul, a situação com os gru-
pos mapuches parece ter se
acalmado, mas ao norte, na re-
gião de Iquique, a tensão persis-
te. A nova ministra do Interior,
Izkia Siches, manifestou a possi-
bilidade de levar ao Congresso
uma proposta de renovação da
medida na região onde há en-
frentamentos devido à chegada

contínua de imigrantes em si-
tuação irregular.

"Se Boric assume e de cara
envia ao Congresso o pedido de
usar um recurso duro, como os
que usou (Sebastián) Piñera, ha-
verá protestos. Se for necessário
mandar os 'carabineros' para re-
primir protestos por isso, esse
governo terá começado mal, pe-
lo menos em relação a suas pro-
messas", afirma Heiss.

Mas nem tudo será problema
nesta sexta. Santiago se prepara
para uma noite de festa popular
na Alameda (principal avenida
da capital) depois da cerimônia
protocolar que ocorre durante o
dia na cidade de Valparaíso, on-
de funciona o Congresso chileno.

Boric, 36, assume a Presidên-
cia depois de vencer no segundo
turno o ultradireitista José Anto-
nio Kast por 55,87% a 44,13% em
19 de dezembro.

NOVO PRESIDENTE

Coreia do Norte vai lançar
satélites para monitorar EUA 

A Coreia do Norte lançará
uma série de satélites de reco-
nhecimento nos próximos anos,
para fornecer informações em
tempo real sobre ações militares
dos Estados Unidos (EUA) e
seus aliados, informou a mídia
estatal nesta quinta-feira.  

Segundo a agência de notí-
cias estatal KCNA, enquanto
inspecionava a Administração
Nacional de Desenvolvimento
Aeroespacial  da Coreia do
Norte, Kim Jong-un disse que
muitos satélites de reconheci-
mento militar seriam coloca-
dos em órbita polar sincroni-
zada com o sol, conforme pla-

no de cinco anos anunciado no
ano passado. 

"Ele ressaltou que o objetivo
de desenvolver e operar o satéli-
te de reconhecimento militar é
fornecer às Forças Armadas da
Coreia do Norte informações em
tempo real sobre as ações milita-
res contra elas pelas tropas de
agressão do imperialismo dos
EUA e suas forças vassalas na
Coreia do Sul, no Japão e Pacífi-
co", acrescentou a agência.

A Coreia do Norte parece es-
tar se preparando para lançar
um satélite de reconhecimento,
que pode ser tão controverso
quanto os testes do país com ar-

mas nucleares, porque usam a
mesma tecnologia proibida de
mísseis balísticos, dizem espe-
cialistas.

A Coreia do Norte diz que
realizou dois testes de sistemas
de satélite em 27 de fevereiro e 5
de março. Autoridades da Co-
reia do Sul, do Japão e dos EUA
afirmam que os testes envolve-
ram lançamentos de mísseis ba-
lísticos.

Os lançamentos receberam
condenação internacional. Os
militares dos EUA disseram que
aumentaram a vigilância e a co-
leta de reconhecimento no Mar
Amarelo.

ESPIONAGEM

Vereador 
é preso sob
suspeita de
chefiar milícia

O vereador Mauro Rogério
Nascimento de Jesus (PSD), o
Maurinho do Paiol, foi preso
na manhã de ontem sob sus-
peita de chefiar um grupo
miliciano de Nilópolis, muni-
cípio da Baixada Fluminense.
O político, que é vice-presi-
dente da Câmara de vereado-
res, já foi policial militar e se-
cretário municipal da Defesa
Civil da cidade.

Além do vereador, foram
presos até a manhã desta
quinta quatro policiais mili-
tares. Segundo as investiga-
ções, Maurinho é suspeito de
liderar um grupo paramilitar
que lucra com a prestação de
serviços clandestinos, como
a exploração de transporte ir-
regular, venda ilegal de boti-
jões de gás e roubo de sinal
de TV e Internet –o chamado
gatonet.

Todos esses serviços, diz a
PF, são impostos à população
por meio de ameaças e paga-
mento de propinas a agentes
públicos. Além disso, os mili-
cianos da Baixada também
traficavam armas e drogas,
firmando parcerias com gru-
pos milicianos da zona oeste
do Rio.

A operação, chamada de
Hoste, conta com a participa-
ção de cerca de 150 agentes e
visa cumprir 19 mandados de
prisão preventiva e 29 de
busca e apreensão em Niló-
polis, Mesquita e no Rio de
Janeiro. A ação foi feita em
parceria com o Gaeco (Grupo
de Atuação Especial no Com-
bate ao Crime Organizado do
Ministério Público).

Folha não localizou a de-
fesa do vereador Maurinho
do Paiol. Procurada, a Câma-
ra de Nilópolis ainda não se
pronunciou sobre a prisão.

A Baixada Fluminense é
uma das regiões do estado
que mais sofre com a atua-
ção de milicianos. Além de
impor serviços irregulares,
os criminosos tentam in-
fluenciar a política local coa-
gindo moradores a vende-
rem seus votos.

Nas localidades domina-
das por grupos paramilitares,
o controle do voto é realizado
de três formas. Primeiro, pela
via do assistencialismo, ven-
dendo a imagem de que os
milicianos são benfeitores.

Segundo, por meio de
ameaças, exigindo que os
moradores votem em seus
candidatos e conferindo a
contagem dos votos na re-
gião. Por último, pela proibi-
ção de que outros concorren-
tes façam campanhas nesses
territórios.

Assassinatos de candida-
tos na Baixada durante o pe-
ríodo eleitoral são frequen-
tes. A IDMJR (Iniciativa Di-
reito à Memória e Justiça Ra-
cial) contabilizou que 12
pessoas que se candidata-
riam nessas eleições às câ-
maras municipais foram as-
sassinadas entre 2019 e outu-
bro de 2020.

No entanto, a execução de
políticos da região é frequen-
te em outros períodos. Em
outubro do ano passado, o
vereador Alexsandro Silva
Faria, conhecido como San-
dro do Sindicato (Solidarie-
dade), foi assassinado em
Duque de Caxias, município
da Baixada. Ele foi o terceiro
parlamentar da cidade morto
em 2021.

Após dominar áreas peri-
féricas, a milícia tenta tam-
bém expandir seu domínio
para bairros de classe média
do estado. Em Laranjeiras,
zona sul do Rio, um morador
relatou que os milicianos ex-
plodiram caixas eletrônicos
de uma agência após um
banco se recusar a aceitar os
serviços de segurança do
grupo.

Entre 2014 e 2019, as de-
núncias contra a organização
cresceram 87%, segundo le-
vantamento feito pelo Dis-
que Denúncia a pedido do
jornal Folha de S.Paulo.

NILÓPOLIS

Kremlin anuncia corredor
humanitário diário para
a Rússia sem Kiev saber
A

Rússia anunciou, on-
tem, que vai abrir cor-
redores humanitários

para retirar civis da Ucrânia que
queiram ir em direção a cidades
russas. A medida virá sem a coor-
denação com Kiev, que negou,
na última segunda-feira, o plano
do Kremlin de enviar os refugia-
dos para dentro de suas frontei-
ras, além das de Belarus, ditadu-
ra aliada de Vladimir Putin.

De acordo com a agência de
notícias russa Interfax, os cor-
redores serão abertos diaria-
mente a partir das 10h. "Decla-
ramos oficialmente que os cor-
redores humanitários em dire-

ção à Federação Russa serão
abertos unilateralmente, sem
qualquer coordenação" disse
Mikhail  Mizintsev,  chefe do
Centro de Controle de Defesa
Nacional da Rússia.

"Garantimos total segurança
nos territórios controlados pelas
Forças Armadas russas", acres-
centou. A Rússia ainda pediu
para que funcionários da Cruz
Vermelha e da ONU ajudem a
difundir a informação para os
ucranianos. Até agora, segundo
o governo russo, mais de 187 mil
ucranianos escolheram se refu-
giar no país vizinho.

O anúncio vem horas depois

de o ministro das Relações Exte-
riores da Ucrânia, Dmitrio Kule-
ba, pedir diretamente a seu ho-
mólogo russo, Serguei Lavrov,
ajuda na abertura de corredores
humanitários para a retirada de
civis -o que aconteceu nos últi-
mos dois dias, com grande trân-
sito de ucranianos dentro do
próprio país e em direção ao ex-
terior, como a Polônia, Hungria
e Eslováquia.

Na ocasião, Kuleba criticou a
postura do colega russo, que se-
gundo o ucraniano, não tinha
autonomia para tomar as deci-
sões e precisava levar as propos-
tas para a análise de Moscou.
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VERÃO: Aumento de nuvens pela manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.
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Cardeal Tempesta

O Senhor é
minha luz,

minha luz e
salvação

E stamos trilhando com a Igreja esse caminho qua-
resmal e, assim, nos preparando para, dentro de

alguns dias, celebrarmos a Páscoa do Senhor. Na ver-
dade, em toda a Eucaristia, recordamos a Páscoa de
Jesus, mas somos convidados durante esse tempo
quaresmal por meio da oração, jejum e caridade a nos
prepararmos melhor para o grande domingo de Pás-
coa. Somos chamados a “fazer Páscoa”. E ainda mais:
a nos confrontarmos com o tema social da Educação
na Campanha da fraternidade.

Somos convidados durante esse tempo quaresmal a
nos reconciliar com Deus, através do sacramento da
penitência. Estamos no tempo dos “mutirões de con-
fissões” em nossas Paróquias. Muitas vezes, participa-
mos da celebração eucarística ou até comungamos
sem ter confessado, com algum pecado dentro de nós.
Para a grande celebração pascal somos convidados a
nos aproximar da mesa do Senhor renovados, perdoa-
dos, reconciliados. O tempo quaresmal é conhecido
como o tempo de conversão. 

Jesus, neste 2º domingo da quaresma sobe ao Mon-
te Tabor e chama três discípulos para estarem com
ele, se transfigura diante deles e ensina que o cami-
nho do cristão não tem somente “glórias”, é preciso
antes passar por sofrimentos e pela cruz para poder
entrar na glória eterna. Hoje, Jesus chama cada um de
nós para subir ao monte com Ele e fazer a mesma ex-
periência. Cada vez que vamos à Igreja, fazemos essa
experiência. O Senhor nos chama para subir ao mon-
te com Ele, se transfigura diante de nós através da eu-
caristia e através da eucaristia que comungamos,
conseguimos carregar a nossa “cruz” do dia a dia, ru-
mo à glória eterna. 

A primeira leitura da missa deste 2º Domingo da
Quaresma é do livro de Genesis (Gn 15, 5-12.17-18: O
Senhor diz para Abraão olhar para as estrelas e crer
N’Ele, pois Deus tornaria a descendência de Abraão
tão grande, quanto as estrelas do céus. Deus, primei-
ramente, faz aliança com Abraão e depois faz uma
aliança com o povo de Israel. Infelizmente, o povo de
Israel não foi fiel a essa aliança de Deus e, depois, faz
uma nova tentativa enviando o seu filho Jesus, no qual
selaria uma aliança eterna, para todo o sempre. 

Abraão ainda pede uma prova de que de fato era
Deus que lhe falava, e o Senhor pede a Abraão que le-
vasse uma novilha de três de anos, uma cabra de três
anos, um carneiro de três anos, além de uma rola e
uma pombinha. Ao final da tarde, apareceu uma tocha
fumegante na qual queimou os animais por dentro.
Ou seja, Abraão oferece os frutos da terra ao Senhor,
que são os animais que servirão de alimento para os
homens. Com isso, Deus sela a aliança com Abraão e
com a terra de Israel. 

O salmo responsorial é o 26 (27). O refrão do salmo
diz que o Senhor é nossa luz e salvação, devemos sem-
pre confiar N’Ele. O Senhor ilumina as trevas da nossa
vida e nos guia no caminho do bem. Se estivermos sob
a luz do Senhor, nenhum mal nos atingirá. 

A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Fili-
penses (Fl 3, 17-41) e Paulo diz à comunidade para
que eles sejam seus imitadores e sigam o exemplo da-
quilo que ele ensina. Devido a alguns comportamen-
tos inimigos da cruz de Cristo é que Paulo disse isso à
comunidade. Devemos praticar o amor, a misericór-
dia e o perdão, que é o que nos ensina a Cruz de Cristo.
Nós somos cidadãos do céu e almejamos a glória eter-
na, por isso temos que fazer aqui na terra tudo aquilo
que agrada ao Senhor. 

No evangelho dominical (Lc 9, 28b-36), Lucas nos
relata a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Jesus
chama três discípulos para subir ao monte com ele pa-
ra rezar. 

Jesus se transfigura diante dos discípulos, seu rosto
muda de aparência e suas roupas ficam mais brancas
do que a neve. Jesus chamou esses três discípulos, pois
eram aqueles em que Ele mais confiava e quis mostrar
a eles aquilo que iria acontecer com Ele após a sua
morte na cruz. A morte não teria a última Palavra, mas
Ele venceria a morte e entraria na glória eterna. 

Jesus quis ensinar aos discípulos que o caminho da-
quele que o segue, nem sempre é somente de glórias,
mas tem as “cruzes” pelo caminho. Os discípulos não
compreendiam dessa maneira, inclusive Pedro já que-
ria ficar na glória. Mas Jesus ensina que antes de entrar
na glória é necessário passar por muitos sofrimentos. 

Assim como Paulo disse na segunda leitura, a glória
eterna não é para todos, mas para aqueles que aqui na
terra foram seguidores da Cruz de Cristo e que soube-
ram amar o seu semelhante. 

O tempo da quaresma é um período de conversão.
Que possamos nos converter e mudar as nossas ati-
tudes em relação a Deus e ao próximo. Mudemos as
nossas atitudes e se elas não condizem com a Cruz
de Cristo, façamos o esforço de que assemelhem a
Cruz salvadora. Aproveitemos que esse é um tempo
de escuta e escutemos o que o Senhor tem a nos falar
e trilhemos sempre o caminho do bem, do amor e da
justiça. 

Continuemos o nosso retiro quaresmal junto com a
Igreja, e através do jejum, oração e caridade, possa-
mos fazer o esforço para celebrarmos de uma maneira
renovada a Páscoa do Senhor. 
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