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Moraes cobra 
MJ sobre
extradição de
bolsonarista 

ALLAN DOS SANTOS

O ministro Alexandre de Mo-
raes, do STF (Supremo Tribu-
nal Federal) (foto), determinou
ontem ao Ministério da Justiça
e Segurança Pública que forne-
ça em até cinco dias informa-
ções acerca do processo de ex-
tradição do influenciador bol-
sonarista Allan dos Santos. Alvo
de apurações que tramitam na
corte sobre fake news e ataques
às instituições, Allan é conside-
rado foragido pela polícia. Está
nos Estados Unidos desde 2020.
Em outubro do ano passado,
Moraes determinou a prisão do
influenciador, pediu sua extra-
dição e a inclusão de seu nome
na difusão vermelha da Inter-
pol, o canal de foragidos da po-
lícia internacional –o que até o
momento não ocorreu, como
mostrou o jornal Folha de
S.Paulo. Moraes quer saber
quais foram as medidas adota-
das no âmbito do Ministério da
Justiça para a efetivação do pe-
dido de extradição junto ao go-
verno dos EUA. A cobrança do
magistrado é endereçada à Se-
cretaria Nacional de Justiça,
área do Ministério da Justiça
comandada por José Vicente
Santini, amigo da família Bol-
sonaro. Subordinado a Santini,
o DRCI (Departamento de Re-
cuperação de Ativos e Coopera-
ção Jurídica Internacional) é o
órgão do governo brasileiro en-
carregado de cuidar de diversas
questões que envolvem acor-
dos de cooperação internacio-
nal, como extradições ativas e
passivas.  PÁGINA 5

Previsão de inflação para 2022
sobe de 5,65% para em 6,45% 

O mercado financeiro aumentou pela nona vez consecutiva a
previsão de inflação para este ano. Segundo projeção do Boletim
Focus, divulgado ontem, em Brasília, pelo Banco Central, o Índice
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar este ano em
6,45%. Há uma semana, a projeção era de que a inflação este ano fi-
casse em 5,65%. Há quatro semanas, era de 5,5%. Divulgado sema-

nalmente, o Boletim Focus reúne a estimativa de mais de 100 insti-
tuições do mercado para os principais indicadores econômicos do
país. Há algumas semanas, as estimativas já estavam apontando
para uma inflação acima da meta definida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN) para este ano (3,5%), com variação de 1,5 pon-
to percentual. PÁGINA 2

Onde moram dois, moram sete. "O pobre se adequa a tudo", diz a
manicure Gabriela Silva, 36, que dorme na sala desde que precisou
se mudar com o pai, a irmã e dois sobrinhos para a casa que seu na-
morado dividia apenas com o sogro. A sua "tremeu toda" quando
uma barreira deslizou logo acima, no bairro Alto da Serra, na tarde
daquele 15 de fevereiro que marcou a história de Petrópolis (RJ). Não
quer mais voltar para lá porque ficou apavorada, mas até agora não

encontrou alternativas. Um mês depois da chuva que deixou ao me-
nos 233 mortos e 4 desaparecidos, os que tiveram seus lares atingidos
pela tragédia improvisam, já que em sua maioria continuam sem ca-
sa, sem aluguel social e sem perspectivas. Muitos seguem morando
com parentes e amigos dentro ou fora do município, outros voltaram
para seus lares em áreas de risco, e cerca de 700 seguem nos 21 abri-
gos montados em escolas ou instituições voluntárias. PÁGINA 6

TRAGÈDIA

VEREADOR FEDERAL

Guerra na Ucrânia encobre
abandono das vítimas de Petrópolis

O governo de Jair Bolsonaro (PL) informou ao STF (Supremo Tri-
bunal Federal) que não houve gastos com a ida do vereador Carlos
Bolsonaro (Republicanos-RJ) à Rússia no mês passado. O filho do
mandatário acompanhou a comitiva presidencial, ainda que não te-
nha cargo na gestão federal. A informação foi enviada ontem ao mi-
nistro Alexandre de Moraes, relator no STF do inquérito sobre a atua-
ção de uma milícia digital voltada a ataques contra a democracia.

Não foi indicado, porém, como as despesas de transporte, hospeda-
gem e consumo do vereador carioca foram custeadas. A viagem
ocorreu entre os dias 14 e 17 de fevereiro. A resposta do governo ao
magistrado constou de ofícios do Ministério das Relações Exteriores
e da Secretaria-Geral da Presidência da República. Além de even-
tuais despesas e diárias, Moraes solicitou dados sobre a agenda de
Carlos, mas ela não foi detalhada. PÁGINA 5

Governo não explica viagem de Carlos à RússiaEUA acusam
China de
querer ajudar
Vladimir Putin
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Dólar sobe a R$ 5,12 
e fecha no maior valor
em duas semanas 
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Em um dia de turbulência
nos mercados doméstico e ex-
terno, o dólar ultrapassou R$
5,10 e fechou no maior valor
em duas semanas. A Bolsa de
Valores de São Paulo (Boves-
pa) teve forte queda e encer-
rou no menor nível desde o
fim de janeiro.

O dólar comercial fechou
ontem vendido a R$ 5,12, com
alta de R$ 0,066 (+1,3%). A co-
tação iniciou o dia em baixa,
caiu para R$ 5,03 por volta das
10h, mas subiu logo após a
abertura do mercado norte-
americano. Na máxima do dia,

por volta das 15h30, chegou a
R$ 5,14.

A moeda norte-americana
fechou no maior valor desde
25 de fevereiro, quando tinha
sido vendida a R$ 5,15. Apesar
da alta de ontem, a divisa acu-
mula queda de 0,7% em mar-
ço. Em 2022, o recuo chega a
8,18%.

As tensões também foram
sentidas no mercado de
ações. O Índice Bovespa (Ibo-
vespa), fechou aos 109.928
pontos, com recuo de 1,6%. O
indicador está no menor pata-
mar desde 24 de janeiro, mas
ainda acumula alta de 4,87%
neste ano.

Terça-feira, 15 de março de 2022
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Mercado prevê que inflação
vai fechar em 6,45% este ano
O

mercado financeiro
aumentou pela nona
vez consecutiva a

previsão de inflação para este
ano. Segundo projeção do Bole-
tim Focus, divulgado ontem, em
Brasília, pelo Banco Central, o
Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) deve fechar este
ano em 6,45%. Há uma semana,
a projeção era de que a inflação
este ano ficasse em 5,65%. Há
quatro semanas, era de 5,5%.
Divulgado semanalmente, o Bo-
letim Focus reúne a estimativa
de mais de 100 instituições do
mercado para os principais indi-
cadores econômicos do país. Há
algumas semanas, as estimati-
vas já estavam apontando para
uma inflação acima da meta de-
finida pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN) para este ano
(3,5%), com variação de 1,5 pon-
to percentual.

Os números do mercado estão
acima dos projetados pelo Comi-
tê de Política Monetária (Copom)
na reunião realizada em feverei-
ro, que também mostrou uma in-
flação acima da meta.

"As projeções de inflação do
Copom situam-se em torno de
5,4% para 2022 e 3,2% para 2023.
Esse cenário supõe trajetória de
juros que se eleva para 12% ao
ano no primeiro semestre de
2022 e termina o ano em 11,75%
ao ano", disse a ata do Copom
publicada no mês passado.

Para 2023, o mercado tam-
bém aumentou a projeção da
variação do IPCA - a inflação ofi-
cial do país. Com isso, a proje-
ção indica inflação de 3,71% an-
te 3,51% estimados na semana
passada. Há quatro semanas, o
cálculo era de uma inflação de
3,5% no próximo ano.

Para 2024, o mercado projeta

também um aumento em rela-
ção às estimativas anteriores. A
nova previsão é de que, em
2024, a inflação fique em 3,15%,
ante os 3,1% da semana passa-
da. Há quatro semanas, a esti-
mativa indicava o IPCA fechan-
do 2024 em 3,04%.

Na projeção desta semana, o
Boletim Focus também elevou a
previsão do Produto Interno
Bruto (PIB, a soma dos bens e
serviços produzidos no país) re-
gistrada há sete dias. A nova
projeção é de PIB de 0,49% em
2022, ante 0,42% previsto na se-
mana passada.

Para 2023, entretanto, o bole-
tim registrou uma redução na
expectativa de crescimento em
relação ao apontado na semana
passada, passando de 1,5% para
1,43%. Há quatro semanas, a
previsão era de que o PIB cres-
cesse 1,5%. Para 2024, a proje-

ção ficou estável, em 2%.
O mercado também proje-

tou alta para a taxa básica de
juros, a Selic, para 2022. Na es-
timativa divulgada nesta se-
gunda-feira, a Selic deve ficar
em 12,75% contra 12,25% da
semana passada.

Em fevereiro, além de esti-
mar uma inflação acima da me-
ta, o Copom também aumentou
a taxa de juros de 9,25% para
10,75% ao ano. Em comunicado,
o comitê indicou que continua-
rá elevando os juros básicos até
que a inflação esteja controlada
no médio prazo.

Para o fim de 2023, o estudo
do mercado para a Selic tam-
bém aumentou. A nova proje-
ção é que a taxa básica fique em
8,75% ao ano contra 8,25% da
semana passada. E para 2024, a
previsão passou de 7,38% na se-
mana anterior para 7,5% ao ano.

MERCADOS

Prolongamento da guerra 
pode afetar indústria brasileira
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

O eventual prolongamento
da guerra entre Rússia e Ucrânia
pode afetar a saúde financeira
da indústria brasileira, disse on-
tem a Confederação Nacional
da Indústria (CNI). Segundo a
entidade, o setor já está sendo
afetado pelo encarecimento das
commodities (bens primários
com cotação internacional).

Em relatório, a CNI diz que a
alta internacional dos preços de
matérias-primas agrícolas, mi-
nerais e energéticas aumenta a
pressão sobre a inflação, já afe-
tada pela pandemia de Covid-
19. Para a CNI, a alta da inflação
poderá resultar em aumentos
adicionais nos juros, no Brasil e

no exterior, com impacto nega-
tivo sobre a economia brasileira.

De acordo com o gerente exe-
cutivo de Economia da CNI, Má-
rio Sérgio Telles, os efeitos do
conflito sobre a indústria e a
economia brasileira dependem
da duração do conflito. Para Tel-
les, uma guerra longa pode in-
fluenciar as exportações do Bra-
sil como um todo, ao fazer a eco-
nomia global desacelerar.

No caso brasileiro, a elevação
do preço dos minérios e dos
produtos agrícolas deve ter efei-
tos mais imediatos sobre a infla-
ção. No caso do petróleo, a alta
não afeta apenas os preços dos
combustíveis, mas também pro-
dutos petroquímicos, como
plásticos e embalagens.

Por causa do baixo cresci-
mento da economia brasileira,
destaca o relatório da CNI, a in-
dústria não deve conseguir re-
passar integralmente ao consu-
midor o custo da alta das maté-
rias-primas em um primeiro
momento. Segundo a entidade,
isso compromete a saúde finan-
ceira da indústria e reduz a mar-
gem de lucros de empresas ain-
da afetadas pela pandemia, au-
mentando o risco de falências e
de inadimplência.  

COMÉRCIO EXTERNO
Em relação ao comércio ex-

terno, a CNI avalia que o fluxo
de mercadorias entre Brasil e
Ucrânia é pequeno. Para a con-
federação, as principais dificul-

dades deverão ser observadas
nas trocas comerciais entre Bra-
sil e Rússia. No ano passado, o
Brasil comprou US$ 5,7 bilhões
em produtos russos, principal-
mente fertilizantes, óleos leves
de petróleo, carvão mineral e
itens de metalurgia.

Em 2021, o Brasil importou
US$ 5,7 bilhões da Rússia. Ape-
sar de o montante ser equiva-
lente a 2,6% das importações
brasileiras totais, o país foi a
sexta maior origem das merca-
dorias compradas pelo Brasil.
Quanto às exportações, a Rús-
sia foi o 36º maior parceiro co-
mercial do Brasil, com US$ 1,59
bilhão em produtos embarca-
dos (0,6% das vendas externas
totais).

CNI

Índice de Confiança do Empresário
Industrial recua 0,4 ponto

O Índice de Confiança do
Empresário Industrial (ICEI)
caiu 0,4 ponto em março deste
ano na comparação com feve-
reiro, informou ontem a Confe-
deração Nacional da Indústria
(CNI). A queda ocorre após o ín-
dice ficar praticamente estável
em janeiro. Com o recuo, ele
passou de 55,8 pontos em feve-
reiro para 55,4 pontos no mês
seguinte. O ICEI é a média de
dois componentes: índice de
Condições Atuais e o índice de

Expectativas, que busca avaliar
o cenário do empresariado nos
próximos seis meses.

O índice varia de zero a 100
pontos. Valores acima de 50
pontos indicam confiança do
setor de indústria, e quanto
mais acima de 50 pontos, maior
e mais disseminada é a confian-
ça do empresariado. Quanto
mais próximo de zero, menor a
confiança.

Segundo a CNI, o resultado
para março demonstra leve re-

cuo da confiança em relação a
fevereiro. "Apesar da queda, a
indústria segue confiante em
março de 2022, pois segue aci-
ma da linha divisória dos 50
pontos, que separa a confiança
da falta de confiança", disse a
entidade.

A CNI informou, ainda, que
o principal fator para a manu-
tenção da percepção de con-
fiança ficou com o Índice de Ex-
pectativas que caiu 0,6 ponto
em março, indo para 58,6 pon-

tos. O percentual, de acordo
com a confederação, indica,
para os próximos seis meses,
expectativas um pouco mais
fracas e menos disseminadas
que em fevereiro.

Já o Índice de Condições
Atuais caiu 0,2 ponto por conta
de uma piora na percepção das
condições atuais das próprias
empresas por parte dos empre-
sários, recuando de 50,6 pontos
para 49,7 pontos, o que fica
abaixo da linha de 50 pontos.

CNI

Construção quer antecipar
reajuste de obra pública

MEGA-AUMENTO

JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

Para tentar mitigar o im-
pacto do mega-aumento da
Petrobras sobre os custos das
obras de terraplenagem, a
CBIC (Câmara Brasileira da
Indústria da Construção) vai
enviar um pedido ao governo
federal para que as empresas
possam antecipar o reajuste
dos contratos com o poder
público,  que é feito anual-
mente.

A disparada nos custos co-
locou o setor em alerta por-
que esse tipo de obra é alta-
mente dependente do óleo
diesel e do asfalto.

José Carlos Martins, presi-
dente da CBIC,  diz  que já
conversou com alguns minis-
tros de Bolsonaro sobre o as-
sunto.

"Ciro (Nogueira, da Casa
Civil)  estava bem por fora.
Tarcísio (de Freitas, da Infra-
estrutura) me disse para le-

var sugestões,  mostrou-se
sensível", afirma.

A questão é que os contra-
tos das prestadoras de servi-
ço com o poder público só
podem ser alterados uma vez
por ano, ou seja, quem já rea-
justou janeiro e fevereiro não
poderá adequar a nova alta.

Nesta segunda-feira, José
Carlos Martins se reuniu com
líderes do setor para avaliar a
situação das obras de terra-
plenagem em todo o país.

Ele afirma que as empre-
sas não estão conseguindo
repor o reajuste aos terceiri-
zados, e alguns já paralisa-
ram os serviços.

"Está todo mundo preocu-
pado.  O temor é  que haja
uma paralisação geral  dos
terceirizados, porque as em-
presas não vão conseguir pa-
gar mais. Se os funcionários
pedem a rescisão de contrato,
a obra para e aí fica mais caro
para o governo", diz Martins.

13,9 milhões têm 
até R$ 1 em valores 
a receber, segundo BC

DINHEIRO ESQUECIDO

CRISTIANE
GERCINA/FOLHAPRESS

A maioria dos brasileiros
com direito aos valores a rece-
ber que estão sendo liberados
pelo Banco Central desde a se-
mana passada têm até R$ 1, se-
gundo dados divulgados pela
autoridade monetária. Ao to-
do, 13,9 milhões vão sacar ape-
nas alguns centavos.

O Sistema Valores a Rece-
ber passou a liberar, ontem, o
segundo lote do dinheiro es-
quecido em bancos e institui-
ções financeiras a nascidos en-
tre 1968 e 1983. Empresas
abertas neste período também
podem ter direito. Ao todo, só
1.358 brasileiros terão valores
acima de R$ 100 mil.

O resgate do dinheiro é feito
no dia e na hora marcados pe-
lo BC. Para saber quanto tem
direito e fazer a transferência
do valor é preciso acessar o site
valoresareceber.bcb.gov.br. O
primeiro lote foi liberado entre

7 e 14 de março. O segundo vai
até sexta-feira.

Quem perde o prazo pode
tentar a repescagem no próxi-
mo sábado. Na próxima se-
gunda é a vez de quem nasceu
após 1983 saber quanto vai re-
ceber e ter acesso ao dinheiro.

Há mais de dois meses os
brasileiros esperam para sa-
ber quanto têm esquecido em
bancos e instituições finan-
ceiras. A expectativa era rece-
ber uma pequena "fortuna",
mas a realidade é que a maio-
ria tem direito a poucos cen-
tavos, o que já virou piada na
internet.

Ao todo, segundo o Banco
Central, poderão ser feitos
mais de 32 milhões de saques
em CPFs válidos no país. O va-
lor liberado para pessoas físi-
cas é de cerca de R$ 3,3 bi-
lhões. São beneficiados 27,3
milhões CPFs. Há ainda 2 mi-
lhões de CNPJs beneficiados,
somando ao todo cerca de R$ 4
bilhões liberados.

Nota
AFASTAMENTO DO TRABALHO 
RECUA NO FINAL DE 2021

Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra
que os afastamentos do mercado de trabalho têm recuado desde
o primeiro trimestre de 2021. Segundo o levantamento, no quatro
trimestre do ano passado, essa taxa ficou em 1,84%, abaixo das
observadas no terceiro trimestre (1,99%), segundo trimestre
(2,27%) e do primeiro trimestre de 2021 (3,31%). O valor ficou
também muito inferior aos 15,88% do segundo trimestre de

2020, auge das medidas de isolamento devido à covid-19. A taxa
do último trimestre de 2021 foi ainda a mais baixa do período de
pandemia e ficou abaixo dos registrados em 2019 (período pré-
pandemia), que variaram entre 2,05% e 3,84%. O maior
percentual de afastamentos no último trimestre de 2021, ocorreu
entre servidores públicos estatutários e militares (3,84%),
enquanto a menor taxa ficou entre os empregadores (0,52%). A
proporção entre as horas habitualmente trabalhadas e aquelas
que foram efetivamente trabalhadas ficou em 97%, enquanto
que, no início da pandemia, atingiu 78%.
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País/São Paulo

Randolfe defende que
PSOL e Rede apoiem
Haddad para o governo

DISPUTA

MÔNICA
BERGAMO/FOLHAPRESS

O senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), que integra a
coordenação da campanha do
ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, defende que a federa-
ção que uniu o PSOL e a Rede,
ao qual é filiado, apoie Fer-
nando Haddad para o governo
de São Paulo.

O PSOL lançou Guilherme
Boulos como pré-candidato
em São Paulo.

"A decisão final será do
PSOL, que é a legenda majori-
tária em São Paulo", afirma
ele. "Mas eu advogo -e, mais
do que isso, trabalho por um
acordo para que apoiemos
Haddad", segue.

"Eu não posso pregar uma
união nacional em torno da
candidatura de Lula para
combater o bolsonarismo e o
fascismo e não pensar que se-
ria bom que isso também
ocorresse no principal estado
do país, que é São Paulo", diz
Randolfe.

O senador afirma que tem
conversado tanto com Had-
dad quanto com Boulos, além
de outras lideranças.

Em sua visão, o acordo em
torno do petista poderia ser
viabilizado caso o PT garantis-
se a presença do PSOL na cha-
pa paulista, ou indicando o vi-
ce ou o candidato ao Senado.

Neste desenho, Boulos po-
deria ser candidato a deputa-
do federal, puxando uma tal
quantidade de votos que per-
mitiria, segundo Randolfe, fa-
zer a bancada do partido no
estado saltar de três para até
oito parlamentares. "Seria al-
go decisivo", afirma o senador.

Ele diz ainda que a federa-
ção teria excelentes nomes pa-
ra indicar como vice de Had-
dad. E cita o presidente nacio-
nal do PSOL, Juliano Rodri-
gues, e a apresentadora Bela

Gil, que tem intensa militância
a favor da preservação do
meio ambiente e da alimenta-
ção saudável.

Setores do PT também de-
sejam um acordo nesses ter-
mos, com mais um detalhe: o
partido se comprometeria a
apoiar a candidatura de Bou-
los pra prefeito de São Paulo
em 2024.

"É sempre bom repetir: a
minha percepção é de que um
acordo é possível. Mas a deci-
são será do PSOL", finaliza
Randolfe.

BOULOS  REAGE
Pré-candidato pelo PSOL

ao governo de São Paulo, Gui-
lherme Boulos reagiu à defesa
que o senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) fez de um
acordo para que eles apoiem a
candidatura de Fernando
Haddad (PT) ao governo.

Neste caso, segundo Ran-
dolfe, o coordenador do Movi-
mento dos Trabalhadores Sem
Teto poderia ser candidato a
deputado federal, e o PSOL in-
dicar o vice de Haddad.

Boulos e Randolfe agora in-
tegram a federação formada
pelo PSOL e pela Rede Susten-
tabilidade, que terão que atuar
juntos durante quatro anos.

"Eu não vou interferir no
Amapá (estado de Randolfe).
Espero que o senador respeite
a decisão do PSOL de São Pau-
lo e não interfira no nosso diá-
logo", segue ele.

Na entrevista à coluna Mô-
nica Bergamo, da Folha de
S.Paulo, Randolfe Rodrigues
repetiu mais de uma vez que a
decisão será, de fato, do PSOL
paulista. E afirmou que revela-
va apenas a sua percepção so-
bre a viabilidade de um acordo.

Boulos diz, no entanto, que
"declarações como a dele po-
dem atrapalhar mais do que
ajudar a federação do PSOL e
da Rede".

FAKE NEWS

Moraes cobra ministério sobre
extradição Allan dos Santos
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

O
ministro Alexandre
de Moraes, do STF
(Supremo Tribunal

Federal), determinou ontem ao
Ministério da Justiça e Seguran-
ça Pública que forneça em até
cinco dias informações acerca
do processo de extradição do in-
fluenciador bolsonarista Allan
dos Santos.

Alvo de apurações que trami-
tam na corte sobre fake news e
ataques às instituições, Allan é
considerado foragido pela polí-
cia. Está nos Estados Unidos
desde 2020.

Em outubro do ano passado,
Moraes determinou a prisão do

influenciador, pediu sua extra-
dição e a inclusão de seu nome
na difusão vermelha da Interpol,
o canal de foragidos da polícia
internacional –o que até o mo-
mento não ocorreu, como mos-
trou o jornal Folha de S.Paulo.

Moraes quer saber quais fo-
ram as medidas adotadas no
âmbito do Ministério da Justiça
para a efetivação do pedido de
extradição junto ao governo
dos EUA.

A cobrança do magistrado é
endereçada à Secretaria Nacio-
nal de Justiça, área do Ministé-
rio da Justiça comandada por
José Vicente Santini, amigo da
família Bolsonaro.

Subordinado a Santini, o

DRCI (Departamento de Recu-
peração de Ativos e Cooperação
Jurídica Internacional) é o órgão
do governo brasileiro encarre-
gado de cuidar de diversas ques-
tões que envolvem acordos de
cooperação internacional, co-
mo extradições ativas e passivas.

Nos últimos dois anos, Allan
vem driblando restrições im-
postas por Moraes no âmbito
dos inquéritos que miram alia-
dos do presidente Jair Bolsonaro
(PL). Tem como estratégia abrir
perfis em diferentes plataformas
e, quando são boqueados, parte
rumo a outros.

No mês passado, Moraes
ameaçou bloquear o Telegram
pelo prazo inicial de 48 horas,

além de aplicar multa ao aplica-
tivo de mensagens sediado em
Dubai (Emirados Árabes), caso
não fossem suspensos três perfis
ligados a Allan no serviço de
mensagens.

Em decisão inédita, após ig-
norar outras decisões e tentati-
vas de contato por parte de inte-
grantes do Judiciário e do Minis-
tério Público Federal que atuam
no combate à desinformação
eleitoral, a plataforma bloqueou
os canais.

Na data do bloqueio, porém,
o influenciador já alardeava a
seus seguidores existência de
um outro perfil no mesmo Tele-
gram. Atualmente, está com
quase 30 mil inscritos.

Queiroz sai das sombras e
articula candidatura no RJ
ITALO NOGUEIRA E CATIA
SEABRA/FOLHAPRESS

Fabrício Queiroz está em
passeatas de policiais militares
reformados. Reúne-se com líde-
res de uma comunidade em que
vivem agentes aposentados. En-
contra-se com políticos e tem
até tempo para zombar em ba-
res de derrotas recentes do Fla-
mengo em decisões.

A pergunta "cadê o Quei-
roz?', feita pela oposição e pela

imprensa por um ano e meio, é
há um ano respondida pelo
próprio em suas redes sociais.
Não é mais difícil saber por on-
de ele anda e onde quer estar
no ano que vem: exercendo um
mandato na Câmara dos De-
putados.

O pivô do escândalo das "ra-
chadinhas" que atingiu a família
do presidente Jair Bolsonaro ne-
gocia com quatro partidos sua
candidatura neste ano.

O objetivo é tentar uma ca-

deira de deputado federal, em-
bora uma vaga na Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro,
onde foi assessor de Flávio Bol-
sonaro (PL-RJ) por 12 anos, não
seja descartada.

As andanças políticas de
Queiroz, que incluem viagens a
Brasília e São Paulo, contam
com o aval do clã presidencial.
Ele se encontrou com Flávio na
capital federal para ouvir do ex-
chefe se sua candidatura não se-
ria mal vista pela família.

RACHADINHAS

Moro não fala sobre cassação de Arthur
do Val e vê relação forte com MBL
BRUNO B. SORAGGI/FOLHAPRESS

O pré-candidato à Presidên-
cia da República Sergio Moro
(Podemos) afirmou ontem que a
relação dele com o MBL (Movi-
mento Brasil Livre) "continua
firme e forte".

O ex-ministro também des-
conversou sobre uma possível
cassação do mandato do depu-
tado estadual Arthur do Val
(sem partido). "Essa é uma con-
versa da Assembleia Legislativa
de São Paulo", disse Moro à re-
portagem. "Eu já dei a minha

opinião sobre esse assunto".
"Uma coisa (o caso de Arthur

do Val) não se confunde com
outra (a aliança com o MBL)",
afirmou após um evento em São
Paulo.

"(A parceria) continua firme e
forte. Estamos trabalhando para
construir a candidatura. Esta-
mos em fase de pré-campanha.
Nada mudou. A avenida da
construção de uma candidatura
alternativa a esses extremos Lu-
la e Bolsonaro permanece."

O também ex-juiz da Lava Ja-
to se aliou ao MBL para alavan-

car a sua candidatura ao Planal-
to. O grupo tinha Arthur do Val,
o Mamãe Falei, entre os seus in-
tegrantes mais ativos. Mas ele se
afastou do grupo depois da crise
gerada pelos áudios em que o
deputado diz que mulheres
ucranianas são "fáceis" porque
são pobres.

Moro apoiava a candidatura
de do Val ao Governo de SP pelo
Podemos, que serviria de palan-
que para o presidenciável O de-
putado apoiava o ex-ministro
para presidente.

Mas Moro abandonou do Val

assim que os áudios vazaram,
passando a repudiar publica-
mente as falas do paulistano. Do
Val abdicou da candidatura ao
governo paulista e também se
desfiliou do Podemos.

Do Val é alvo de 21 represen-
tações que pedem a cassação de
seu mandato no Conselho de
Ética da Assembleia Legislativa
de São Paulo. O órgão reuniu to-
das elas em um único processo,
iniciado na semana passada.
Agora, o deputado tem até quin-
ta-feira para apresentar uma de-
fesa prévia. 

EX-JUIZ

PT de SP aciona Justiça
contra lei de prefeito 

SEM LICITAÇÃO

FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

O diretório municipal do PT
em São Paulo ajuizou uma
ação direta de inconstitucio-
nalidade no Tribunal de Justi-
ça do estado contra o prefeito
Ricardo Nunes (MDB) devido
a uma lei que permite prorro-
gar contratos sem licitação,
aprovada no ano passado e
sancionada em 2022.

Como mostrou o jornal Fo-
lha de S.Paulo, atualmente a
prorrogação é possível somen-
te quando há a previsão con-
tratual. Com a nova lei, não ha-
veria mais a necessidade dessa
previsão.

Além disso, essa lei possibi-
lita a antecipação da prorroga-
ção de contratos e a inclusão
de novos serviços. Outro ponto
é que o projeto permite fazer a
relicitação de serviços quando
as obrigações contratuais não
forem cumpridas ou quando
houver incapacidade de cum-
prir as obrigações assumidas
originalmente.

A prefeitura sustenta que a

lei segue o modelo de legisla-
ção federal e estadual.

Em sua ação, o PT afirma
que a lei foi aprovada na Câ-
mara em um prazo exíguo e
durante um momento sensível
do calendário legislativo, se-
gunda quinzena do mês de de-
zembro e início do mês de ja-
neiro.

Como o tema é complexo, o
partido afirma que demanda-
ria publicidade ampla e dis-
cussão com entidades da so-
ciedade civil e também nas co-
missões temáticas da Câmara.

Na representação, a sigla
afirma que as inconstituciona-
lidades da lei são evidentes ao
permitir a antecipação da
prorrogação de contratos e a
inclusão de novos serviços.

"Pode-se, a partir de agora
no Município de São Paulo,
alterar prazo e/ou escopo
contratual através de adita-
mento apenas com a indica-
ção de que estão sendo reali-
zados estudos para a substi-
tuição de contrato originário",
afirma a peça.

Nota
MARCO FELICIANO
APAGA TUÍTE EM QUE
ELOGIA FILME PEDÓFILO

O pastor e político Marco
Feliciano disse em sua conta
do Twitter que apagou
publicação antiga em que
elogiava o filme "Como Se
Tornar o Pior Aluno da
Escola", que foi acusado pelo
secretário especial da Cultura,
Mario Frias, de fazer apologia
à pedofilia. "Confesso que
não me recordo da cena que
faz apologia à pedofilia, devo
ter saído para atender o
telefone. Se tivesse visto,
faria o que sempre fiz com
outros filmes, teria
denunciado", disse Feliciano
na rede social.

Governo diz que não bancou viagem 
de Carlos, mas não esclarece gastos

O governo de Jair Bolsonaro
(PL) informou ao STF (Supremo
Tribunal Federal) que não hou-
ve gastos com a ida do vereador
Carlos Bolsonaro (Republica-
nos-RJ) à Rússia no mês passa-
do. O filho do mandatário
acompanhou a comitiva presi-
dencial, ainda que não tenha
cargo na gestão federal.

A informação foi enviada on-
tem ao ministro Alexandre de
Moraes, relator no STF do in-
quérito sobre a atuação de uma
milícia digital voltada a ataques
contra a democracia.

Não foi indicado, porém, co-
mo as despesas de transporte,
hospedagem e consumo do ve-
reador carioca foram custeadas.
A viagem ocorreu entre os dias
14 e 17 de fevereiro.

A resposta do governo ao ma-
gistrado constou de ofícios do
Ministério das Relações Exterio-
res e da Secretaria-Geral da Pre-

sidência da República.
Além de eventuais despesas e

diárias, Moraes solicitou dados
sobre a agenda de Carlos, mas
ela não foi detalhada. Houve in-
dicação apenas dos compromis-
sos de Bolsonaro.

O governo alegou que a agen-
da oficial e a escalação da comi-
tiva presidencial nos atos de re-
presentação internacional do
país "se revestem de caracterís-
tica política, diferindo-se do ato
administrativo ordinário em ra-
zão de seu cunho exclusivamen-
te discricionário".

A reportagem tentou conta-
to com Carlos Bolsonaro por
meio de seu gabinete na Câma-
ra do Rio de Janeiro, mas não
houve resposta até a publica-
ção deste texto.

O que motivou a solicitação
de informações ordenada por
Moraes foi um pedido do sena-
dor Randolfe Rodrigues (Rede-

AP), feito no âmbito do inquéri-
to da milícia digital.

O parlamentar levantou sus-
peitas acerca da "verdadeira ra-
zão para uma viagem à Rússia em
momento internacional tão deli-
cado, com uma comitiva sui ge-
neris, com ausência de ministros
e a presença de numerosos inte-
grantes de seu 'gabinete do ódio',
e no início do ano eleitoral".

Termo usado para designar
um grupo de assessores da Pre-
sidência com atuação forte nas
redes sociais e investigados em
inquéritos que tramitam no Su-
premo, o "gabinete do ódio" é
tutelado por Carlos. A existência
da estrutura foi revelada pelo
jornal Folha de S.Paulo em 2019.

Em sua manifestação, a Se-
cretaria-Geral da Presidência
afirmou que Randolfe faz ila-
ções ao questionar as razões da
ida de Carlos e assessores da
Presidência à Rússia.

Diz que o pedido do senador
"levanta imputações aos agentes
públicos, em decorrência de exer-
cício regular de suas atribuições,
sobre ações que supostamente
consubstanciariam eventuais ile-
galidades/irregularidades".

E fez uma defesa do próprio
Bolsonaro: "Convém salientar
que tanto no que concerne ao
objeto de investigação inicial
que justificou a instauração do
presente inquérito quanto a par-
tir da petição ora apresentada
(de autoria de Randolfe), esta-
mos autorizados a defender a
insubsistência dos argumentos
de que o presidente da Repúbli-
ca possa ter cometido qualquer
irregularidade".

A resposta foi assinada por
Silton Batista Lima Bezerra,
coordenador-geral de Assuntos
Institucionais Subchefia para
Assuntos Jurídicos da Secreta-
ria-Geral da Presidência.

RUSSIA
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Guerra na Ucrânia
encobre abandono das
vítimas de Petrópolis

TRAGÈDIA

JÚLIA BARBON/FOLHAPRESS

Onde moram dois, moram
sete. "O pobre se adequa a tu-
do", diz a manicure Gabriela Sil-
va, 36, que dorme na sala desde
que precisou se mudar com o
pai, a irmã e dois sobrinhos para
a casa que seu namorado divi-
dia apenas com o sogro.

A sua "tremeu toda" quando
uma barreira deslizou logo aci-
ma, no bairro Alto da Serra, na
tarde daquele 15 de fevereiro
que marcou a história de Petró-
polis (RJ). Não quer mais voltar
para lá porque ficou apavorada,
mas até agora não encontrou al-
ternativas.

Um mês depois da chuva
que deixou ao menos 233 mor-
tos e 4 desaparecidos, os que ti-
veram seus lares atingidos pela
tragédia improvisam, já que em
sua maioria continuam sem ca-
sa, sem aluguel social e sem
perspectivas.

Muitos seguem morando
com parentes e amigos dentro
ou fora do município, outros
voltaram para seus lares em
áreas de risco –parte deles ainda
sem laudo da Defesa Civil–, e
cerca de 700 seguem nos 21
abrigos montados em escolas
ou instituições voluntárias.

Os imóveis de baixo custo
que já eram escassos na cidade
agora são quase inexistentes, e
em áreas consideradas seguras
custam muito acima do que as
famílias devem receber do po-
der público. Proprietários tam-
bém temem eventuais falhas no
pagamento do benefício.

Gabriela, por exemplo, pas-
sou os últimos dias mandando
mensagens para mais de dez lo-
cadores em busca de uma mo-
radia. "O último me pediu três
cauções, aluguel do mês, dois
fiadores e o nome limpo. E eu
nunca paguei aluguel nem re-
cebi benefício de governo na vi-
da", conta.

O corretor Marco Von See-
hausen, que atua no município
há 30 anos, afirma que os donos
de imóveis em geral estão soli-
dários, mas inseguros. "Essa é a
pergunta que mais me fazem: e
depois que pararem de pagar,
como fica? Ninguém sabe res-
ponder", diz.

Ele considera os valores
anunciados pelo governador
Cláudio Castro (PL) e pelo pre-
feito Rubens Bomtempo (PSB),
de R$ 800 e R$ 200 mensais, res-
pectivamente, irrisórios diante
da realidade de Petrópolis –que,
segundo ele, pode ser compara-
da à da zona sul do Rio. "Com
R$ 1.000 reais não se aluga nada
aqui, vão continuar no morro",
assegura.

Poucos conseguiram firmar
contratos de aluguel por meio
da prefeitura. Foram cerca de
180 famílias até agora, com
prioridade aos desabrigados,
sendo que quase 3.000 solicita-
ram o benefício ao governo flu-
minense até 5 de março. O mu-
nicípio fala que está finalizando
seu levantamento.

A falta de informações é o
que tem deixado os afetados
mais apreensivos. "Está um
caos", diz Cláudia Renata Ra-
mos, presidente da Comissão
das Vítimas das Tragédias da
Região Serrana. "As famílias es-
tão bem perdidas, com infor-
mações desencontradas", criti-
ca. Em meio a rusgas entre cida-
de e estado, ainda não ficou cla-
ro para os moradores como,
quando e por quanto tempo o
aluguel social será pago.

Segundo a gestão de Castro,
a prefeitura disse à Justiça que
faria o repasse no décimo dia
útil, mas o município afirma
que ficou acertado o paga-
mento unificado no quinto dia
útil. O benefício municipal va-
lerá por um ano e o estadual,
por dois anos, podendo ser re-
novados.

Outra dúvida é de que forma
será depositado o dinheiro. Se-
gundo o governo, a legislação
estadual determina que seja na
conta cadastrada no CadÚnico
(registro federal de famílias de
baixa renda), porém a cidade
vai pagar a sua parte diretamen-

te na conta do proprietário dos
imóveis alugados.

"A falta de informação é o
que está matando todo mun-
do", corrobora o vereador Yuri
Moura (PSOL), presidente da
comissão especial de assistên-
cia social e moradia da Câmara
Municipal. "Há uma confusão
entre os cadastros, e as famílias
não têm um ambiente para
acompanhar a fila, saber os cri-
térios. Em outras ocasiões foi
bem mais organizado."

A prefeitura afirma que "to-
das as pessoas recebem o su-
porte para as necessidades es-
senciais, além de atendimentos
em assistência social, saúde e
acompanhamento psicológico"
e que "as famílias estão sendo
orientadas quanto ao aluguel
social".

Uma das que vive essa afli-
ção é a ajudante de cozinha Sa-
ra Aparecida Luiz, 40. Depois de
perder dois filhos, dois sobri-
nhos, a irmã e a casa na tragé-
dia, ela fez o cadastro em uma
das escolas da cidade, onde pe-
diram que ela aguardasse um
contato.

Agora estão morando de
maneira improvisada em um
imóvel que o patrão da sua
mãe, empregada doméstica, ar-
rumou. "Aqui também não
aceitam o aluguel social, a gen-
te vai ter que ver o que fazer pa-
ra dar um jeito. Não temos mais
psicológico para voltar para
abrigo", relata.

Como houve quase 5.000
deslizamentos desde a chuva,
os laudos da Defesa Civil estão
represados. Diante da altíssima
demanda, o órgão interditou
áreas inteiras e agora está indo
em cada casa ver se continuam
em risco. Mais de 1.600 laudos
foram concluídos e 3.000 visto-
rias estão em andamento –o do-
cumento não é necessário para
pedir o aluguel.

A construção de moradias
permanentes também segue
como plano distante. O municí-
pio afirma que auxilia o estado
na procura por terrenos e que
disponibilizou um no distrito de
Corrêas para 300 unidades. Mas
os vereadores dizem que ainda
não existe nada de sólido e pre-
param um inventário para pres-
sionar as autoridades.

"Juntou o desespero dessas
famílias com as de outras tragé-
dias, porque elas estão vendo
que essas estão conseguindo as
coisas e elas estão desde 2011
sem conseguir nada", lembra
Cláudia Renata, da comissão de
vítimas. Segundo Yuri Moura,
outras 400 já recebiam aluguel
social e aguardavam moradias
antes do desastre.

Um mês depois, muitos con-
tinuam vivendo das doações,
que agora estão minguando. O
galpão da prefeitura tem recebi-
do 15% do que recebia nos pri-
meiros dez dias, mas guarda es-
toque suficiente de comida,
água e materiais de limpeza e
higiene, buscando por móveis e
eletrodomésticos.

ONGs como a Ação da Cida-
dania também registram uma
forte baixa e acumulam manti-
mentos e dinheiro para os pró-
ximos meses, quando sabem
que a situação econômica ficará
pior. A Viva Rio atribui a dimi-
nuição às atenções voltadas à
guerra na Ucrânia e ao Carnaval
e espera um aumento na ajuda
de empresas, que costuma de-
morar mais.

Já os comerciantes tentam
recomeçar. Segundo Marcelo
Fiorini, presidente do Sicomér-
cio (Sindicato do Comércio Va-
rejista) de Petrópolis, cerca de
80% das lojas afetadas já haviam
reaberto até a semana passada,
mas ainda sofrem com o movi-
mento fraco.

Cadastradas, elas esperam
agora pelas linhas de crédito
anunciadas pelo governador e
pela flexibilização das dívidas
contraídas anteriormente, na
pandemia. Serão até R$ 5.000
concedidos para autônomos,
informais e microempreende-
dores e até R$ 500 mil para mi-
cro, pequenas e médias em-
presas.

GUERRA

IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

O
s Estados Unidos in-
formaram a seus alia-
dos na Europa e na

Ásia que a China sinalizou dese-
jar de dar apoio econômico e
militar à Rússia durante a guerra
na Ucrânia.

A informação foi vazada de
forma anônima a jornalistas em
Washington, uma tática comum,
e não foi comentada oficialmen-
te por nenhuma autoridade. O
aviso americano teria ocorrido
por meio de telegramas diplo-
máticos nesta segunda-feira.

O vazamento dá sequência a
outro, feito ao jornal New York Ti-
mes no último domingo, segun-
do o qual a Rússia havia pedido a
ajuda aos seus aliados chineses.
Ontem, tanto Pequim quanto
Moscou negaram a hipótese.

Para o Kremlin, a Rússia está
em plenas condições de atingir
seus objetivos no país vizinho.
Já a chancelaria chinesa acusou
Washington de tentar criar intri-
gas com "objetivos sinistros" en-
tre Pequim e o resto do mundo.

Não é possível saber o grau
de veracidade da informação.
Que haja uma disposição chine-
sa de auxiliar economicamente
Vladimir Putin, cujo governo es-
tá sob as mais duras sanções
econômicas da história moder-
na, não parece impossível -ao
contrário.

Mas até aqui o governo lide-
rado por Xi Jinping tem lidado
com cautela extrema a crise na
Ucrânia. Não condenou a guerra
do aliado, mas tem insistido em
uma solução negociada e pacífi-
ca, colocando-se como media-
dora possível.

É uma modulação de tom. Em
dezembro, quando o Ocidente já
via risco de invasão ao ver Putin
concentrar militares em torno
do vizinho, Xi disse a Putin nu-
ma videoconferência que os dois
países tinham de se aliar para
reagir conjuntamente contra
pressões do Ocidente, o nome
genérico do clube liderado pelos
EUA e que inclui países orien-
tais, como Japão e Austrália.

Em 4 de fevereiro, 20 dias an-
tes de a guerra começar, Putin
fez sua primeira viagem interna-
cional após a pandemia e parti-
cipou da abertura dos Jogos de

Inverno de Pequim. Assinou
uma declaração de "amizade
eterna" com Xi, ratificando sua
entrada como parceiro da China
na chamada Guerra Fria 2.0 vivi-
da pela segunda maior econo-
mia do mundo contra a primei-
ra, os EUA.

Enquanto a análise detida
dos termos mostrava que não se
tratava de uma aliança militar, e
na realidade uma peça que
atendia mais os interesses chi-
neses, a percepção de que Xi po-
deria vir em socorro financeiro a
Putin está na pauta ocidental
desde o começo da guerra.

Nesta segunda, o assessor de
Segurança Nacional do governo
de Joe Biden, Jake Sullivan, en-
controu-se em Roma com o
principal diplomata do Politbu-
ro chinês, Yang Jiechi. Não se sa-
be ainda o teor da conversa, mas
na véspera o americano havia
dito que haveria "severas conse-
quências" se a China ajudasse
Moscou a furar o bloqueio das
sanções.

Se a questão econômica su-

gere que a parceria pode ser
posta a teste, a militar não é tão
clara. Como disse o porta-voz do
Kremlin, Dmitri Peskov, parece
claro que a Rússia consegue
manter seu esforço de guerra
atual. Por mais que haja dificul-
dades relatadas em solo na
Ucrânia, não há muita lógica em
pensar que os russos precisem
de algum tipo de insumo agora.

Claro, desconta-se aqui a
possibilidade de uma guerra
ampliada com outros membros
da Otan que levasse a China a
ter de tomar partido do aliado,
até por exclusão e pela experiên-
cia pregressa em coordenação
militar, no seu quintal estratégi-
co do Indo-Pacífico. Mas aí o te-
ma é guerra mundial.

Não de forma casual, os EUA
e seus aliados do Quad (Japão,
Austrália e Índia), grupo criado
para conter a assertividade chi-
nesa naquela região, já se alerta-
ram que Pequim não deveria
achar que Taiwan seria uma no-
va Ucrânia, em referência à ati-
vidade militar em torno da ilha

autônoma que a ditadura consi-
dera sua.

No cenário colocado, a caute-
la chinesa tem a ver com o fato
de que ela tem muito mais a per-
der se for confrontada com um
regime draconiano de sanções
do que Moscou. A lógica reversa
é igual: a interdependência com
o Ocidente fez a China tornar-se
parte central das cadeias globais
de produção. Daí que a pressão
americana pode ser só isso, uma
pressão.

Ao fim, Pequim ainda pode
lucrar muito com uma Rússia
mais fraca politicamente e de-
pendente de si para sobreviver,
abrindo as vastas reservas de
petróleo e gás que hoje abaste-
cem a Europa para o Oriente. Is-
so também ajuda a entender a
discrição de Xi até aqui.

O que se desenrola é um dra-
ma de proporções planetárias,
com provável efeito nas relações
de Pequim com o resto do mun-
do daqui para a frente, indepen-
dentemente do resultado da
guerra na Ucrânia.

Esquerda tem melhor desempenho em eleições 
A esquerda colombiana con-

quistou no domingo passado
seu melhor desempenho histó-
rico em uma eleição legislativa,
segundo resultados parciais.

Com pouco mais de 90% dos
votos apurados, a coalizão Pacto
Histórico, liderada pelo ex-guer-
rilheiro Gustavo Petro, obteve
17 das 102 cadeiras no Senado.
Os partidos tradicionais, Con-
servador e Liberal, ganharam 15
cadeiras cada um.

Na Câmara dos Deputados, a
aliança conquistou 25 das 165
vagas, empatando com os con-

servadores. Liberais, entretan-
to, foram escolhidos para 32 ca-
deiras.

Até agora, o melhor resultado
da esquerda no Congresso bica-
meral do país era o das eleições
em 2006, quando ela alcançou
17 cadeiras em ambas as câma-
ras com o partido Polo Demo-
crático.

Além de escolher os repre-
sentantes do Legislativo, a Co-
lômbia também definiu os can-
didatos das três principais coli-
gações ao pleito presidencial,
que ocorre em 29 de maio.

Favorito na corrida presiden-
cial, Petro garantiu a indicação
da coalizão Pacto Histórico. Ex-
prefeito da capital do país, Bogo-
tá, ele é grande apoiador do acor-
do de paz do Estado com as Farc
(Forças Armadas Revolucioná-
rias da Colômbia), assinado em
2016 pelo então presidente Juan
Manuel Santos. Petro foi guerri-
lheiro do M-19, força que atuava
na luta armada e que, por meio
de outro tratado, entrou para a
política convencional em 1990.

A Centro Esperanza, outra
coalizão que elegeu seu candi-

dato, optou por Sergio Fajardo,
ex-governador de Antioquia e
ex-prefeito de Medellín. O polí-
tico, ligado à centro-esquerda, é
conhecido pelas reformas na ci-
dade e tem 15% das intenções de
votos nas pesquisas.

Já na coligação Equipo por
Colombia, mais ligada à direita,
o nome no pleito presidencial
será de Federico Gutiérrez, en-
genheiro civil que também go-
vernou Medellín. Com forte pre-
sença nas redes sociais e foco
nos eleitores mais jovens, ele so-
ma 10% das intenções de voto.

COLÔMBIA

Youtubers podem pegar sete
anos de prisão por invadir loja 

Donos do canal Saucy and
Honey,  os youtubers norte-
americanos Johnson Larose,
25, e Charlotte Fischer, 24, po-
dem ser condenados até sete
anos de prisão após passar
uma noite inteira em uma loja
de departamento em West
Whiteland, na Pensilvânia, Es-
tados Unidos.

Os youtubers ficaram na loja
para gravar um desafio para o
canal, que possui pouco mais de

21 mil inscritos. Eles foram gra-
vados pelas câmeras de segu-
rança do estabelecimento. Se-
gundo o jornal Daily Mail, os
dois chegaram a ser detidos em
22 de fevereiro, um dia após fi-
car a madrugada na loja.

No entanto, a dupla pagou
uma fiança de US$ 25 mil, cerca
de R$ 127 mil, para responder
suas ações em liberdade. Os
dois são acusados de conspira-
ção e invasão de propriedade

privada. Em entrevista a uma fi-
lial da Fox News, Fischer afir-
mou que não se arrepende do
feito.

"Olha só, nenhum arrependi-
mento, estou apenas curtindo a
vida e me divertindo, é meio
triste toda essa comoção, esta-
mos esperando apenas uma
multa, nada demais", disse a
youtuber. Scott Pezick, policial
responsável pelo caso, explicou
ainda que há uma dificuldade

em punir a dupla.
Segundo Pezick, os dois não

destruíram nenhuma proprie-
dade, e também não cometeram
nenhum roubo. Os dois apenas
ficaram no interior da loja desde
o fim da tarde e deixaram o esta-
belecimento pela manhã do dia
seguinte. "Eles não machuca-
ram ninguém, mas queremos
ter certeza que esse tipo de coisa
não voltará a acontecer", com-
pletou.
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A Alemanha anunciou ontem que deverá
comprar 35 caças de última geração america-
nos F-35, no primeiro passo do rearmamento da
maior economia europeia devido à invasão rus-
sa da Ucrânia.

Segundo o Ministério da Defesa alemão, em
comunicado ao Parlamento, a aquisição visa
substituir a frota de caças-bombardeiros Torna-
do, os únicos aviões do país capazes de trans-
portar bombas nucleares americanas. Os F-35
são certificados para isso.

Membro da Otan (aliança militar ociden-
tal), Berlim tem 68 Tornado, caça fabricado de
1979 a 1998, para ataque e mais 20, equipados
para guerra eletrônica. Além disso, opera 140
caças avançados Eurofighter Typhoon. Ambas
as aeronaves são de consórcios europeus com
participação alemã.

O F-35 Lightning 2 é um avião da chamada
quinta geração, com capacidades de ser furtivo
ao radar e sustentar voo supersônico por longo
tempo, entre outras características. Como ele só
há o americano F-22 Raptor, o russo Sukhoi Su-
35 e o Chengdu J-20 chinês. Além dessa compra,

especula-se na imprensa alemã que o país vai
também adquirir ao menos mais 15 Eurofighter.

O renovado militarismo alemão é um dos
efeitos do ataque de Vladimir Putin à Ucrânia,
iniciado em 24 de fevereiro. Três dias depois, o
chanceler (primeiro-ministro na designação
alemã e austríaca) Olaf Scholz anunciou que
iria gastar EUR 100 bilhões (R$ 554 bilhões ho-
je) com defesa neste 2022.

O crédito extraordinário, por meio de um
fundo específico, fará triplicar o gasto militar
alemão, em comparação com o que foi despen-
dido em 2021. O país saltará de uma despesa
constante na casa dos 1,5% do Produto Interno
Bruto para 2,8%, acima dos 2% estabelecidos
como referência pela Otan.

Berlim sempre foi reticente em relação ao gasto
militar. Primeiro, pelo seu passado. O militarismo
prussiano, referência ao reino mais importante na
formação do Estado alemão em 1871, foi temido
como Putin é hoje. O papel central na Primeira
Guerra Mundial (1914-18) e, principalmente, co-
mo pátria da monstruosidade nazista na Segunda
Guerra (1939-45), geraram um trauma.

Alemanha vai comprar mais caças
para enfrentar ameaça da Rússia

De forma leviana, EUA acusam
China de querer ajudar Putin 
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