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INJEÇÃO NA ECONOMIA

Mineradoras
rejeitam
mineração em
área indígena

MEIO AMBIENTE

Uma semana após a Câmara
dos Deputados ter aprovado o
requerimento de urgência para
a tramitação do PL 191/2020,
que prevê a regulamentação da
mineração em terras indígenas,
o setor mineral emitiu ontem
um posicionamento contrário
ao projeto de lei. "O Instituto
Brasileiro de Mineração
(Ibram) entende que o PL
191/2020 não é adequado para
os fins a que se destina, que se-
ria regulamentar o dispositivo
constitucional que prevê a pos-
sibilidade de implantação de
atividades econômicas em ter-
ras indígenas como geração de
energia, produção de óleo, gás
e mineração", diz a nota. Nas
últimas semanas, o setor vinha
recebendo críticas pelo silêncio
diante da tramitação do projeto
de lei, segundo a reportagem
apurou. Antes, o Ibram só havia
emitido posicionamento sobre
a proposta de mineração em
terras indígenas em junho de
2021, quando defendeu a ativi-
dade, condicionada à consulta
aos povos indígenas.  A nota re-
força o posicionamento do se-
tor, que é favorável à explora-
ção de terras indígenas, afir-
mando, por exemplo, que "a
mineração industrial pode ser
viabilizada em qualquer parte
do território brasileiro". Entre-
tanto, o setor aponta condições
para a regulamentação da ativi-
dade. PÁGINA 2

Biden irá 
a reunião 
da Otan em
Bruxelas

GUERRA

A Casa Branca confirmou,
ontem, que o presidente dos
EUA, Joe Biden, irá à Bruxelas
na semana que vem para parti-
cipar de uma cúpula extraordi-
nária da Otan, marcada para o
próximo dia 24. De acordo com
a porta-voz do governo ameri-
cano, Jen Psaki, a viagem tem o
objetivo de reafirmar o "com-
promisso de ferro" dos Estados
Unidos com seus aliados, em
meio à ofensiva russa na Ucrâ-
nia. "Seu objetivo é se encon-
trar pessoalmente (com os lí-
deres europeus), conversar e
avaliar onde estamos neste
momento do conflito", disse
Psaki a jornalistas em uma en-
trevista coletiva. "Estamos in-
crivelmente alinhados até hoje,
isso não acontece por acaso",
acrescentou. PÁGINA 6

Preço do barril
de petróleo
fecha abaixo
de US$ 100

COMBUSTÍVEL

DECRETO

O aumento dos casos de Co-
vid-19 na China ajudou a der-
rubar o preço do petróleo, com
a perspectiva de um esfria-
mento na demanda global. Os
contratos futuros da commo-
dity operaram abaixo de US$
100 o barril ontem. As negocia-
ções de cessar-fogo entre a
Rússia e a Ucrânia também di-
minuíram os temores de mais
interrupções no fornecimento.
Por volta das 8h30, o barril do
petróleo Brent caía cerca de
8%, operando próximo a US$
98, enquanto a commodity ne-
gociada nos EUA era cotada a
US$ 94,30, com recuo de mais
de 8%. Ambos os contratos já
tinham caído mais de 5% no
dia anterior. PÁGINA 2

Governo decide antecipar 
13o de aposentados do INSS

O governo Jair Bolsonaro (PL) quer antecipar o pagamento do 13º
de aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para
os meses de abril e maio. A iniciativa faz parte de um pacote de medi-
das que deve ser anunciado pelo presidente e pelo ministro do Tra-
balho e da Previdência, Onyx Lorenzoni, amanhã. A liberação do 13º
dos aposentados deve injetar R$ 56 bilhões na economia, segundo

cálculos internos do governo. Cada parcela representa cerca de R$ 28
bilhões. Os detalhes da operacionalização do pagamento ainda estão
sendo fechados, mas fontes do governo estão confiantes de que é
possível assegurar o repasse da primeira parcela já em abril. O dese-
nho final ainda depende de acertos com o Ministério da Economia,
que cuida do fluxo de caixa. PÁGINA 2

Bolsonaro assina
decreto para zerar
IOF de operações
de câmbio 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto) assinou ontem um decreto
para zerar as alíquotas de IOF (Imposto sobre Operações Financei-
ras) sobre operações de câmbio gradualmente até 2029. Uma parte
da desoneração, sobre empréstimos realizados no exterior, tem apli-
cação imediata. Já a redução das alíquotas cobradas sobre transa-
ções com cartão de crédito no exterior começa a partir de 2023. A me-
dida vai na direção de uma maior liberalização do fluxo de capitais
estrangeiros e de transações invisíveis, instrumentos que integram as
práticas da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico) na área econômica. PÁGINA 2

Aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (foto) dentro e fora do PT ampliaram a pressão para
que o partido avance na mobilização popular em torno da provável candidatura ao Palácio do Planalto. O
argumento é o de que não dá para esperar a campanha oficial para sensibilizar os eleitores. Antes restrita
aos bastidores, a cobrança começou a vir a público nos últimos dias. O argumento, em linhas gerais, é o de
que o projeto de um terceiro mandato para Lula precisa ganhar as ruas e chegar às chamadas massas po-
pulares como forma de fazer frente ao presidente Jair Bolsonaro (PL). PÁGINA 5
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Aliados pressionam PT a agilizar
mobilização de rua para Lula
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Dólar encosta em 
R$ 5,16 e atinge maior
valor em quase um mês
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

O dólar atingiu o maior va-
lor em quase um mês, e a Bol-
sa de Valores de São Paulo
(Bovespa) fechou no menor
nível desde o fim de janeiro
em meio às preocupações
com as reuniões dos bancos
centrais dos Estados Unidos e
do Brasil hoje. A queda no pre-
ço das commodities (bens pri-
mários com cotação interna-
cional) também agravou a ins-
tabilidade no mercado finan-
ceiro de países emergentes.  

O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,159,
com alta de R$ 0,039 (+0,76%).
Como nos últimos dias, a moe-
da iniciou em baixa, mas in-
verteu a tendência após a aber-

tura do mercado norte-ameri-
cano. A cotação variou entre
R$ 5,09, por volta das 9h20, a
R$ 5,17, por volta das 15h30.

Em alta pela quarta sessão
seguida, a moeda norte-ame-
ricana está no maior valor des-
de 17 de fevereiro, quando se
aproximou de R$ 5,17. Com o
desempenho de ontem, a divi-
sa zerou a baixa acumulada
em março. Em 2022, o dólar
registra queda de 7,48%.

No mercado de ações, o dia
também foi tenso. O Índice
Bovespa (Ibovespa) caiu pela
terceira vez seguida. O indica-
dor fechou aos 108.959 pon-
tos, com recuo de 0,88% e está
no nível mais baixo desde 24
de janeiro, quando estava por
volta dos 107 mil pontos. 
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DECRETO

Governo anuncia redução do
IOF em operações de câmbio 
O

presidente Jair Bolso-
naro (PL) assinou
ontem um decreto

para zerar as alíquotas de IOF
(Imposto sobre Operações Fi-
nanceiras) sobre operações de
câmbio gradualmente até 2029.

Uma parte da desoneração,
sobre empréstimos realizados
no exterior, tem aplicação ime-
diata. Já a redução das alíquotas
cobradas sobre transações com
cartão de crédito no exterior co-
meça a partir de 2023.

A medida vai na direção de
uma maior liberalização do flu-
xo de capitais estrangeiros e de
transações invisíveis, instru-
mentos que integram as práticas

da OCDE (Organização para
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico) na área econômica.

O compromisso do governo
com o corte do IOF foi uma das
condições para destravar o in-
gresso do Brasil na organização.
Em janeiro, a OCDE formalizou o
início das negociações para a ade-
são do país.

Segundo Pedro Calhman, se-
cretário de Política Econômica
do Ministério da Economia, as
diretrizes da entidade não tiram
o direito do Brasil de voltar a su-
bir o IOF, se necessário.

"O Brasil permanece tendo o
direito de usar esse instrumento
para fins de estabilidade finan-

ceira. Caso haja uma situação em
que o Brasil enxergue a necessi-
dade de inserir IOF sobre opera-
ções cambiais por necessidade
financeira, tem opção de fazer is-
so dentro das regras da OCDE",
afirmou. Embora a intenção de
zerar o IOF já tivesse sido anun-
ciada pelo governo, o decreto
ainda não havia sido formaliza-
do -o que ocorreu ontem em ce-
rimônia no Palácio do Planalto.

"Essa é a sétima redução tri-
butária permanente do seu go-
verno. Nenhum presidente an-
tes reduziu tantos tributos de
maneira permanente como esse
governo. E o lado fiscal? Simples:
Brasil executou em 2021 um dos

maiores ajustes fiscais da histó-
ria moderna do mundo", disse o
chefe da Assessoria Especial de
Assuntos Estratégicos da Econo-
mia, Adolfo Sachsida.

A redução das alíquotas será
feita de forma gradual, diluindo
o impacto fiscal da medida. Ho-
je, os empréstimos de curto pra-
zo obtidos no exterior são taxa-
dos em 6%, cobrança que será
zerada imediatamente.

Nas compras com cartão de
crédito no exterior, a alíquota
hoje é de 6,38%. A partir de 2023,
ela vai cair um ponto percentual
ao ano até 2027, quando estará
em 1,38%. No ano seguinte, será
totalmente zerada.

MERCADOS

Eletrobras adia divulgação
de balanço para 18 de março 
ALEXA SALOMÃO E NICOLA
PAMPLONA/FOLHAPRESS

A Eletrobras atrasou a publi-
cação da demonstração finan-
ceira do quarto trimestre de
2021, bem como o consolidado
do ano. Segundo analistas do
mercado financeiro, a estatal te-
ria até o dia 26 de março para
cumprir o calendário de apre-
sentação dos resultados sem
comprometer o processo de pri-
vatização.

Pelo cronograma original, a es-
tatal publicaria o balanço ontem.

No entanto, a apresentação das
contas foi adiada para 18 de mar-
ço. A videoconferência sobre os
resultados, por sua vez, foi trans-
ferida de 15 para 22 de março.

Em nota ao mercado, a Ele-
trobras informou que não havia
sido possível concluir a revisão
das contas e que a data de publi-
cação da demonstração finan-
ceira precisou ser alterada.

Quem acompanha os trâmi-
tes burocráticos para a venda de
ações da companhia, no entan-
to, afirma que o atraso foi provo-
cado pela greve de funcionários,

que paralisou várias unidades
do grupo por cerca de 20 dias,
entre janeiro e fevereiro, e por
uma divergência entre auditores
em relação à contabilização da
dívida da Usina de Santo Antô-
nio com o BNDES.

Chegou-se a cogitar a repu-
blicação do balanço de Santo
Antônio, que é ligada a Furnas.
Como isso estenderia ainda
mais a data de divulgação do ba-
lanço consolidado do grupo, op-
tou-se por um adendo no balan-
ço da usina no primeiro trimes-
tre deste ano.

PRIVATIZAÇÃO

Governo decide antecipar
13o de aposentados do INSS
MARIANNA HOLANDA E IDIANA
TOMAZELLI/FOLHAPRESS

O governo Jair Bolsonaro
(PL) quer antecipar o pagamen-
to do 13º de aposentados do
INSS (Instituto Nacional do Se-
guro Social) para os meses de
abril e maio.

A iniciativa faz parte de um
pacote de medidas que deve ser
anunciado pelo presidente e pe-
lo ministro do Trabalho e da
Previdência, Onyx Lorenzoni,
amanhã.

A liberação do 13º dos apo-
sentados deve injetar R$ 56 bi-
lhões na economia, segundo
cálculos internos do governo.
Cada parcela representa cerca
de R$ 28 bilhões.

Os detalhes da operacionali-

zação do pagamento ainda es-
tão sendo fechados, mas fontes
do governo estão confiantes de
que é possível assegurar o re-
passe da primeira parcela já em
abril. O desenho final ainda de-
pende de acertos com o Ministé-
rio da Economia, que cuida do
fluxo de caixa.

Ao todo, o governo espera
que o pacote lançado tenha uma
potência de aproximadamente
R$ 150 bilhões.

Também fará parte do anún-
cio a nova rodada de saques do
FGTS (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço). Como mos-
trou a Folha de S.Paulo, a medi-
da pode beneficiar cerca de 40
milhões de trabalhadores, con-
siderando o público potencial
de trabalhadores que têm con-

tas com saldo no fundo de ga-
rantia.

O valor a ser autorizado para
saque deve ser de até R$ 1.000
por trabalhador, mas a média de-
ve ficar abaixo disso porque algu-
mas contas têm saldo inferior.

O governo também pretende
reeditar a MP (medida provisó-
ria) que amplia a margem para
aposentados e pensionistas do
INSS contratarem crédito con-
signado tendo o benefício como
garantia.

Hoje, o limite é de 30% para
empréstimos e 5% para despe-
sas com cartão de crédito. O
governo chegou a ampliar a
margem total para 40% duran-
te a pandemia, mas a medida
expirou em 31 de dezembro
de 2021.

INJEÇÃO NA ECONOMIA

Aneel cede
empréstimo
para
distribuidoras

A Aneel (Agência Nacional
de Energia Elétrica) aprovou
ontem um empréstimo para
o setor elétrico, a fim de co-
brir os custos adicionais da
escassez hídrica do ano pas-
sado. Em um primeiro mo-
mento, R$ 5,3 bilhões serão
depositados na CDE (Conta
de Desenvolvimento Energé-
tico) e repassados às distri-
buidoras.

O financiamento será le-
vantado com bancos públicos
e privados, mas prevê cobran-
ça de juros e poderá se esten-
der por até 54 meses. No en-
tanto, as distribuidoras po-
dem não conseguir quitar as
dívidas apenas com o emprés-
timo e poderão recorrer a au-
mentar a tarifa da conta de luz.

A resolução da Aneel tenta
que, em 2022, os reajustes
não cheguem ao consumi-
dor, mas as mudanças de
preços na conta de luz estão
permitidos a partir de 2023.

Para as distribuidoras te-
rem acesso ao empréstimo,
elas têm 10 dias a partir de
desta terça-feira para decla-
rar quanto precisam para co-
brir os gastos adicionais cau-
sados pela escassez hídrica.

A agência, então, vai ava-
liar e, se aprovado, autorizará
os repasses.

Em meados de fevereiro,
as distribuidoras elétricas pe-
diram um auxílio para cobrir
o rombo gerado pela crise hí-
drica. A previsão era de um
empréstimo de até R$ 5,6 bi-
lhões.

Uma nova rodada de em-
préstimos é estimada ainda
para este ano, que pode dis-
tribuir outros R$ 5,2 bilhões.

SETOR ELÉTRICO

Alta da Covid na China faz preço do
petróleo fechar abaixo de US$ 100

O aumento dos casos de Co-
vid-19 na China ajudou a derru-
bar o preço do petróleo, com a
perspectiva de um esfriamento na
demanda global. Os contratos fu-

turos da commodity operaram
abaixo de US$ 100 o barril ontem.

As negociações de cessar-fogo
entre a Rússia e a Ucrânia tam-
bém diminuíram os temores de

mais interrupções no forneci-
mento.

Por volta das 8h30, o barril do
petróleo Brent caía cerca de 8%,
operando próximo a US$ 98, en-

quanto a commodity negociada
nos EUA era cotada a US$ 94,30,
com recuo de mais de 8%.

Ambos os contratos já tinham
caído mais de 5% no dia anterior.

COMBUSTÍVEL

Mineradoras são contra
projeto de mineração
em terras indígenas

MEIO AMBIENTE

Uma semana após a Câma-
ra dos Deputados ter aprova-
do o requerimento de urgên-
cia para a tramitação do PL
191/2020, que prevê a regula-
mentação da mineração em
terras indígenas, o setor mine-
ral emitiu ontem um posicio-
namento contrário ao projeto
de lei. "O Instituto Brasileiro
de Mineração (Ibram) enten-
de que o PL 191/2020 não é
adequado para os fins a que se
destina, que seria regulamen-
tar o dispositivo constitucio-
nal que prevê a possibilidade
de implantação de atividades
econômicas em terras indíge-
nas como geração de energia,
produção de óleo, gás e mine-
ração", diz a nota.

Nas últimas semanas, o se-
tor vinha recebendo críticas
pelo silêncio diante da trami-
tação do projeto de lei, segun-
do a reportagem apurou. An-
tes, o Ibram só havia emitido

posicionamento sobre a pro-
posta de mineração em terras
indígenas em junho de 2021,
quando defendeu a atividade,
condicionada à consulta aos
povos indígenas. 

A nota reforça o posiciona-
mento do setor, que é favorá-
vel à exploração de terras in-
dígenas,  afirmando, por
exemplo, que "a mineração
industrial pode ser viabilizada
em qualquer parte do territó-
rio brasileiro".

Entretanto, o setor aponta
condições para a regulamen-
tação da atividade, destacan-
do a necessidade de consulta
aos povos indígenas pelos pa-
râmetros da Convenção 169
da Organização Internacional
do Trabalho, além de "requisi-
tos de pesquisa geológica, es-
tudos de viabilidade econô-
mica, licenças ambientais em-
basadas em estudos e outras
autorizações previstas em lei".

Em nova batata, Guedes
diz que Brasil está
pronto para ‘2a Guerra’

BESTEIROL

MATEUS VARGAS E MARIANNA
HOLANDA/FOLHAPRESS

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, cometeu uma
gafe ontem ao dizer que o Brasil
está pronto para uma "Segunda
Guerra Mundial", conflito que
ocorreu entre 1939 e 1945.

Momentos mais tarde, ele
procurou repórteres para se
explicar e aproveitou para
também corrigir uma declara-
ção feita na semana passada
sobre iPhones no Brasil. Em
evento no Planalto voltado ao
agronegócio, Guedes disse que
o Brasil está com déficit fiscal
zerado e, por isso, "pronto para
outra briga". "Se vier a segunda
guerra mundial, estamos
prontos de novo. Vamos ex-

pandir de novo, porque esta-
mos com déficit zerado." Após
a solenidade, ele se explicou
para os repórteres, afirmando
que usou o termo no sentido fi-
gurado. "Não estou falando de
segunda guerra mundial. 

Deu uma guerra, que foi es-
sa pandemia, guerra sanitária
mundial. Agora tem uma se-
gunda, Ucrânia, Rússia... Isso
subiu preço de combustíveis,
fertilizantes, isso nos atinge",
disse o ministro. "Quis dizer: se
houver essa guerra do petró-
leo, essa guerra dos grãos, va-
mos estar preparados para
reagir." Ele aproveitou para di-
zer que se equivocou ao afir-
mar, na semana passada, que
há mais iPhones no Brasil do
que brasileiros.
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BARRIL EM QUEDA

Bolsonaro cobra da Petrobras
corte no preço do combustível
O

presidente Jair Bolso-
naro (PL) cobrou e
disse, ontem, que

"com toda a certeza" a Petrobras
vai reduzir o preço dos combus-
tíveis, diante da queda interna-
cional do valor do barril de pe-
tróleo nos últimos dias.

"Estamos tendo notícia de
que nos últimos dias o preço do
petróleo lá fora tem caído bas-
tante. A gente espera que a Pe-
trobras acompanhe a queda de
preço lá fora. Com toda certeza
fará isso daí", disse, durante ce-
rimônia no Palácio do Planalto.

Em outro trecho do discurso,
o chefe do Executivo ironizou:
"Espero que nossa querida Pe-
trobras, que teve muita sensibili-
dade ao não nos dar um dia (para
anunciar o aumento), ela retor-
ne, como na semana passada, o
preço do combustível no Brasil."

Após a cotação do barril de
petróleo beirar os US$ 140, a Pe-
trobras anunciou na quinta-fei-
ra passada um mega-aumento
de 24,9% no diesel e de 18,8% na
gasolina. Os preços estavam

congelados desde 12 de janeiro.
A divulgação do reajuste ocor-

reu no mesmo dia da votação do
pacote tributário para tentar
conter os preços de combustí-
veis. Se por um lado o aumento
ampliou o senso de urgência dos
parlamentares, por outro contra-
riou Bolsonaro, que queria ter na
manga uma solução prévia para
a alta nas bombas.

Agora, a pressão exercida pe-
la cotação do barril de petróleo
se inverteu. O aumento de casos
de Covid-19 na China, que
ameaça as perspectivas de cres-
cimento da segunda maior eco-
nomia do mundo, e as negocia-
ções de cessar-fogo entre a Rús-
sia e Ucrânia derrubaram o pre-
ço abaixo de US$ 100 ontem.

Assim como Bolsonaro, mi-
nistros da ala política também
avaliam que a companhia deve-
ria rever o reajuste, dado o novo
cenário do petróleo no mercado
internacional.

Desde o final de semana, o
presidente intensificou suas crí-
ticas à estatal. Chegou a dizer

que ela não tem sensibilidade
com a população, após anunciar
o mega-aumento no preço dos
combustíveis, devido ao conflito
na Europa.

Bolsonaro queria que a esta-
tal esperasse a votação do proje-
to no Congresso que zerava o
imposto federal sobre o PIS/Co-
fins do diesel e do gás de cozi-
nha. O texto foi sancionado na
noite de sexta-feira.

O chefe do Executivo disse
que foi a um posto de gasolina e
questionou frentista sobre o au-
mento no preço do diesel, utili-
zado por caminhoneiros.

Segundo contou no discurso,
ele foi informado que o litro au-
mentou pouco mais de R$ 0,90.
E o presidente diz que a medida
aprovada reduziria em R$ 0,60
centavos o valor na bomba.

"Por um dia, se a Petrobras ti-
vesse esperado, teríamos 30% de
aumento do diesel, não de 90
centavos", disse.

As declarações de Bolsonaro
foram feitas durante cerimônia
de cerimônia de assinatura de

duas medidas provisórias volta-
das ao agronegócio e um decreto.

Um dos textos cria o novo
marco da securitização, en-
quanto a outra medida trata de
garantias rurais.

O governo ainda editou ainda
decreto que reduz a 0%, até
2028, as alíquotas do IOF (Im-
posto sobre Operações de Cré-
dito, Câmbio e Seguro, ou relati-
vas a Títulos ou Valores Mobiliá-
rios) incidentes sobre operações
de câmbio.

Segundo colocado nas pes-
quisas para eleição à Presidên-
cia neste ano, Bolsonaro tem in-
tensificado a agenda com seto-
res tidos como essenciais para
manutenção de seu governo, co-
mo o agronegócio.

A redução das alíquotas será
feita de forma escalonada. "O ob-
jetivo é alinhar o Brasil ao dispos-
to no Código de Liberalização de
Capitais da OCDE (Organização
para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico), ao qual esta-
mos em processo de adesão",
disse a Economia em nota.
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Sensação de
insegurança cresce 
na capital paulista 

AJUDA NO WHATSAPP

A sensação de insegurança
tem dominado conversas entre
moradores da capital paulista.
Seja em grupos de Whatsapp ou
em páginas de redes sociais que
reúnem informações sobre
bairros, multiplicam-se os ví-
deos de câmeras mostrando
episódios de violência, am-
pliando o medo de ser a próxi-
ma vítima.

O temor cresceu desde o ano
passado, conforme foram sen-
do flexibilizadas as regras de
quarentena. A capital teve au-
mento de 10% nos roubos em
geral, em janeiro, (de 10.739 pa-
ra 11.846) em 2022 ante o mes-
mo período de 2021. Nos furtos
em geral, a alta foi de 23,4% (de
13.148 para 16.231); nos furtos
de veículo, de 21% (de 2.323 pa-
ra 2.817). Já os roubos de veícu-
los tiveram queda de 10% (de
1.216 para 1.093) em janeiro. A
cidade ainda registrou queda
nos homicídios (de 66 para 56).

O investimento em seguran-
ça particular, incluindo câme-
ras de monitoramento, aliado
ao abandono da região central,
principalmente após o início da
pandemia, amplia a impressão
da escalada de violência, expli-
ca Dennis Pacheco, pesquisa-
dor do FSBP (Fórum Brasileiro
de Segurança Pública).

A sensação de insegurança
ainda é agravada, segundo ele,
pelo compartilhamento de ima-
gens e relatos de crimes. Isso re-
força a ideia do morador de que,
a qualquer momento, ele será o
próximo alvo dos ladrões.

Carlos Alexandre de Oliveira,
diretor de relações de governo
da Associação Viva Leopoldina,
na zona oeste, mudou a rotina
após ver vídeos e tomar conhe-
cimento de roubos e seques-
tros-relâmpagos cometidos por
criminosos em motos que se
passam por entregadores de
aplicativos.

"Só saio de casa durante o
dia e para locais essenciais, co-
mo farmácia e mercado, com
estacionamento iluminado.
Vou sem relógio e evito usar o
celular em lugares abertos",
afirma Oliveira.

Dados do 91º DP (Ceagesp),
responsável pela Vila Leopoldi-
na, mostram que em janeiro fo-
ram registrados 35 roubos, con-
tra 36 em 2021 e 65 em 2020, an-
tes do início da pandemia.

Segundo Rafael Alcadipani,
professor da FGV (Fundação
Getulio Vargas) e membro do
FBSP, há uma grande subnotifi-
cação desse tipo de crime em
razão da burocracia para o re-
gistro das ocorrências na polí-
cia. "O sistema é muito burocrá-
tico, e a Polícia Civil conta com
problemas estruturais e de efe-
tivo. Falta eficiência do Estado".

A sensação de insegurança
também muda hábitos de
quem mora na região central da
cidade. Affonso Celso, síndico
do Copan, diz usar o celular so-
mente em "ambientes controla-
dos", com receito de ser vítima
dos criminosos que costumam
circular de bicicleta pelo bairro
para roubar os aparelhos.

A reportagem revelou em fe-
vereiro que a região da Repúbli-
ca lidera o ranking de roubos de
celular na cidade.

Os moradores do edifício
compartilham vídeos de rou-
bos e informações de possíveis
suspeitos dos crimes em um
grupo de mensagens, segundo
o síndico.

De tanto acompanhar episó-

dios de violência por meio do
grupo e presenciar alguns ca-
sos, a publicitária Pollyana Mat-
tos, 38, que morou por dez anos
no Copan, mudou-se para Ati-
baia (64 km da capital).

"Me mudei com dor no cora-
ção, pois amo o centro de São
Paulo. Mas, neste momento,
não dá para morar lá nem na ci-
dade como um todo, por causa
da insegurança", desabafou. "A
gota d'água foi quando vi, há
uns sete meses, um rapaz sendo
esfaqueado por um grupo de bi-
cicleta. Quando isso aconteceu,
decidi voltar para o interior",
completou.

No bairro vizinho, Santa Ce-
cília, moradores resolveram se
mobilizar e colocar faixas na rua
Helvétia contra a retirada de
uma base móvel da Polícia Mili-
tar que ficava na via que dá
acesso à cracolândia. Desde a
retirada da base, em 28 de de-
zembro, arrombamentos de co-
mércio e assaltos são constan-
tes, de acordo com relato de
moradores, que testemunham
a violência de suas janelas -
muitas vezes gravando vídeos.

"Por que a base foi retirada
do local, sem nenhum aviso
prévio? Desde que ela foi ins-
talada na região, dava para ca-
minhar com mais tranquilida-
de", diz Iezio Silva, presidente
da associação de moradores
do bairro.

A divulgação de imagens e
informações a respeito de cri-
mes também tem mudado a ro-
tina de bairros de alto padrão.
No Morumbi, zona oeste, pais
de alunos andam sempre aler-
tas após relatos de roubos no
entorno das escolas.

No mais grave deles, o autô-
nomo Valdemir de Jesus Mota,
46, morreu 14 dias depois de ser
ferido a tiros em frente à Escola
Mais, no Morumbi, por crimi-
nosos que tentaram roubá-lo
quando ele deixava o filho.

O 89º DP (Portal do Morum-
bi) investiga o caso, ocorrido em
fevereiro, mas ainda não identi-
ficou a dupla envolvida no cri-
me. A reportagem esteve no lo-
cal no dia 7 e constatou que,
agora, há uma empresa de se-
gurança particular atuando no
entorno da escola.

O cobrador Lucimário No-
gueira, 33, disse sentir-se inse-
guro nos pontos e dentro dos
ônibus, onde afirma serem
constantes os arrastões. "En-
tram dois ladrões junto com os
passageiros. Quando as portas
se fecham, eles anunciam o
roubo e fazem a limpa em todo
mundo. É pobre roubando po-
bre", disse.

Na Mooca, zona leste de São
Paulo, o compartilhamento de
informações entre moradores
assumiu ares profissionais.
Além de vídeos, vizinhos tro-
cam mensagens sobre atitudes
suspeitas. Chamado de Vigia
Mooca, o sistema criado em
2018 conta com cerca de 5.000
pessoas, divididas em 80 grupos
que monitoram e recebem in-
formações gratuitamente.

Há ainda 50 câmeras espa-
lhadas pelo bairro. A entrada
nos grupos é gratuita, mas, para
ter acesso às imagens, é cobra-
da uma mensalidade de R$ 50.
"O sistema deixa as pessoas
mais seguras. Qualquer proble-
ma identificado é avisado nos
grupos, que alertam sobre pos-
síveis riscos", explicou o ideali-
zador do projeto, o publicitário
Daniel Rodrigues Santiago, 38.

CANDIDATURA LULA

Aliados pressionam PT a
agilizar mobilização de rua 
JOELMIR TAVARES E VICTORIA
AZEVEDO/FOLHAPRESS

A
liados do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Sil-
va (foto) dentro e fora

do PT ampliaram a pressão para
que o partido avance na mobiliza-
ção popular em torno da provável
candidatura ao Palácio do Planal-
to. O argumento é o de que não dá
para esperar a campanha oficial
para sensibilizar os eleitores.

Antes restrita aos bastidores, a
cobrança começou a vir a público
nos últimos dias. O argumento,
em linhas gerais, é o de que o pro-
jeto de um terceiro mandato para
Lula precisa ganhar as ruas e che-
gar às chamadas massas popula-
res como forma de fazer frente ao
presidente Jair Bolsonaro (PL).

A preocupação já foi levada à
cúpula petista por aliados como o
líder do MTST (Movimento dos
Trabalhadores Sem Teto) e pré-
candidato do PSOL ao governo de
São Paulo, Guilherme Boulos, e
por porta-vozes da Frente Brasil
Popular, que agrega dezenas de
movimentos sociais.

O apelo também foi externa-
do pela Articulação de Esquerda
(corrente interna da legenda,
minoritária, que reúne a ala
mais à esquerda). Em resolução
deste mês, o grupo registrou a
necessidade de "mobilização
militante e programa popular"
para "derrotar o neofascismo e o
neoliberalismo".

"Tempo precioso está sendo
perdido em negociações de cú-
pula (federação, vice, alianças
com partidos de direita), tempo
que deveria estar sendo utiliza-
do para fazer campanha direta-
mente junto ao povo", afirmou a
tendência petista, que é contra a
presença do ex-tucano Geraldo
Alckmin na chapa.

A avaliação nos segmentos
que querem agilizar o engaja-
mento é a de que, respeitando a
legislação eleitoral, é possível
começar a envolver a classe tra-
balhadora e as camadas menos
ligadas no debate político, nos
moldes do planejamento que o
PT já faz para redes sociais.

A iniciativa neste mês de criar
os Comitês Populares de Luta (es-
paços partidários e voluntários
que funcionarão como bases de
difusão da campanha) foi bem re-
cebida pelos que requerem maior
peso nas ações para conferir à
campanha presidencial ares de
movimento popular.

Uma cartilha da legenda so-
bre a fundação dos comitês -a
meta é chegar a 5.000 ainda nes-
te semestre- propõe que militan-
tes falem com potenciais eleito-
res em lugares do cotidiano, co-
mo o trabalho e a comunidade, e
em locais com grande circulação

de pessoas nas cidades.
Sugere ainda panfletagens e

visitas de porta em porta para
"conversar, ouvir e valorizar os
pontos de vista delas". Outra
orientação é que o voluntário
monte uma mesa com café e bo-
lo, por exemplo, em uma praça e
convide transeuntes para um
diálogo sobre a situação do país
e as propostas do PT.

Segundo a assessoria do PT, já
foram criados de forma espontâ-
nea cerca de 600 comitês. A secre-
tária nacional de mobilização do
partido, Mariana Janeiro, diz que
eles são "a grande aposta" da
campanha.

"A ideia que o PT tem com es-
ses comitês é fazer o que faz de
melhor: conversar com as pes-
soas. Entendemos que a comuni-
cação nas redes sociais é extrema-
mente importante, mas sabemos
que o povo quer conversar e que
não tem nada melhor do que falar
pessoalmente", diz ela.

Para Mariana, não há pressões
para que o PT volte às ruas, mas,
sim, uma ansiedade e vontade "de
levar o nome do Lula para o maior
número de territórios possíveis."

A dirigente afirma ainda que "o
partido está sendo muito pruden-
te em se organizar internamente e
organizar a sua militância".

O objetivo, segue ela, é "ser
uma pré-campanha de massas".

Ao analisar o projeto dos comi-
tês, a Articulação de Esquerda
qualificou como missão de cada
simpatizante da candidatura a ta-
refa de convencer outros eleito-
res. "Vencer as eleições exige um
ambiente de luta social (não ape-
nas eleitoral), exige uma campa-
nha militante."

"Mais que tudo, (é preciso)
conquistar corações e mentes pa-
ra apoiar nossas propostas para
reconstruir e transformar o Bra-
sil", afirma o documento da cor-
rente petista.

Para apoiadores de Lula que
têm alertado sobre a importân-
cia da mobilização, a melhora
gradual da pandemia de Covid-
19 deve servir de estímulo para
manifestações que deem vazão
à insatisfação com mazelas do
governo Bolsonaro e depois
possam desembocar no discur-
so pró-Lula.

Correligionários do petista
lembram que Bolsonaro tem pro-
movido motociatas, em que o
próprio pré-candidato à reeleição
é seguido por motociclistas. No
mês passado, ele participou de
uma jeguiata, um passeio sobre
jegues, durante turnê pelo Nor-
deste classificada por rivais como
eleitoreira.

Lula vem reiterando sua von-
tade de circular pelo país e reto-
mar o contato com a população,
respeitando limites impostos pela

pandemia.
"Estou cansado de ficar pri-

sioneiro dentro de casa. É preci-
so andar pelo país e conversar
com todas as pessoas", disse em
evento do partido na quinta-fei-
ra passada.

O ex-presidente, que tenta
combater o clima de "já ganhou"
na legenda, afirma que a disputa
será dura e que ele precisará for-
mar uma espécie de mutirão -
uma soma de forças partidárias e
sociais em uma frente ampla- não
só para ganhar o pleito, mas tam-
bém para governar.

Há um diagnóstico de que a
fase de negociações nos gabine-
tes para a montagem de candi-
daturas, alianças e federações
consome a energia dos dirigen-
tes e deixa capenga o trabalho
com as bases.

"Nas minhas conversas com o
Lula, percebo a disposição dele de
botar o bloco na rua. Acho isso
fundamental", diz à Folha Boulos,
que ressaltou a "importância de
ter uma campanha mobilizada"
durante reunião com o ex-presi-
dente na semana passada.

"Esta campanha vai ser acir-
rada. E é fundamental ter não só
os eventos de rua, mas uma
atuação permanente, com nú-
cleos e comitês enraizados em
bairros, nas periferias, nos inte-
riores do país. Isso vai ser funda-
mental, inclusive, para combater
a máquina de fake news que o
Bolsonaro já ativou."

O chamado campo progressis-
ta, organizado no fórum Campa-
nha Nacional Fora Bolsonaro,
realizou seis protestos de alcance
nacional e até internacional con-
tra o presidente entre maio e ou-
tubro de 2021. Os ânimos, contu-
do, arrefeceram diante da estag-
nação da pauta do impeachment.

No último dia 8, atos no Dia In-
ternacional da Mulher marcaram
a retomada das marchas antigo-
verno, ainda que de maneira seg-
mentada. Um dos motes da oca-
sião foi "Bolsonaro nunca mais!",
misturado a palavras de ordem
contra o machismo, o racismo, o
desemprego e a fome.

A legislação eleitoral só per-
mite atos que tenham o objetivo

específico de promover um can-
didato e pedir votos a partir de
16 de agosto, data que marca
oficialmente o início da campa-
nha eleitoral. Até lá, manifesta-
ções de cunho político mais am-
plo podem ocorrer, desde que
não peçam voto.

"Essa agenda de mobilizações
inevitavelmente se mistura (com
eleições), acaba fortalecendo a
campanha do Lula", diz Raimun-
do Bonfim, que coordena a CMP
(Central de Movimentos Popula-
res), é filiado ao PT e foi um dos
puxadores dos protestos antigo-
verno em 2021.

"No ano passado, tentamos
desassociar ao máximo, mas es-
te ano isso é inevitável, porque
os atos levam para as ruas a de-
núncia do desemprego, da fome
e da miséria. E isso recai sobre
Bolsonaro", diz. "O que virá não
é uma eleição normal. E é uma
mobilização popular de rua que
fará a diferença."

Entidades alinhadas a Lula
intensificaram nos últimos dias
a divulgação de calendários pa-
ra o ano.

O MST (Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra),
por exemplo, prepara suas já tra-
dicionais ações do mês de abril,
em defesa da reforma agrária e da
agricultura familiar. Antes, parti-
cipa ao lado de outras entidades,
amanhã, do Ato Nacional Mora-
dia pela Vida, contra despejos e
remoções.

CUT (Central Única dos Tra-
balhadores), Força Sindical, UGT
(União Geral dos Trabalhado-
res), CTB (Central dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras do Brasil)
e MST apresentaram nesta se-
gunda-feira (14) o Calendário de
Lutas 2022 para o estado de São
Paulo, que lista uma série de ati-
vidades conjuntas.

Para o presidente nacional da
CUT, Sérgio Nobre, o momento
não é de fazer campanha política,
mas, sim, de enfrentar a situação
atual, que ele resume a um "total
abandono das políticas públicas"
e "uma tragédia".

"Vamos discutir campanhas
quando as candidaturas estive-
rem colocadas. O tema de agora é
enfrentar a crise social, apoiar a
população que está vivendo seu
pior momento e o combate à fo-
me. Quem está nessa situação
não pode esperar as eleições. As
pessoas querem saber como fazer
para comer amanhã", diz.

As centrais sindicais também
bateram o martelo sobre o evento
do Primeiro de Maio, que será fei-
to de maneira presencial depois
de dois anos consecutivos no for-
mato virtual por causa da pande-
mia. O show costuma ter forte co-
notação política, especialmente
em ano eleitoral.

Cidade de Sinop proíbe 'ideologia de
gênero' em escolas e locais públicos
JÚLIA BARBON/FOLHAPRESS

Vereadores de Sinop, municí-
pio de quase 150 mil habitantes
no interior de Mato Grosso, apro-
varam uma lei que proíbe qual-
quer manifestação sobre gênero
em locais públicos, locais priva-
dos de acesso ao público e insti-
tuições de ensino da cidade.

O texto veta "a distribuição,
utilização, exposição, apresenta-
ção, recomendação, indicação e
divulgação" de qualquer tipo de
material "contendo manifestação
ou mensagem subliminar da
ideologia de gênero", o que já foi
declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal (STF)
ao menos quatro vezes.

A norma foi aprovada em vo-
tação única na Câmara Munici-
pal no dia 2 de março, recebendo
12 votos a favor e 2 contra. Uma
semana depois, em 9 de março,
foi sancionada pelo prefeito Ro-
berto Dorner (Republicanos).

A lei define o material proibi-
do como "todo aquele que inclui
em seu conteúdo informações
sobre a prática da orientação ou
opção sexual, da ideologia de gê-
nero, de direitos sexuais e repro-
dutivos, da sexualidade polimór-
fica, da desconstrução da família
e do casamento tradicional".

Também determina que o
Executivo regulamente a medida,
apontando qual será a secretaria
responsável por receber denún-
cias e aplicar sanções. O termo
"ideologia de gênero" nunca foi
usado por educadores. Ele se
consolidou em documentos reli-
giosos e entre os que atacam a
abordagem.

Questionada sobre a inconsti-
tucionalidade do texto, a prefei-
tura não respondeu. Já o Ministé-
rio Público do Mato Grosso afir-
mou apenas que "o caso ainda es-
tá sendo analisado pela Procura-
doria-Geral de Justiça".

Única vereadora da casa, a

professora Graciele dos Santos
(PT) –que votou contra a norma
ao lado do também professor
Mário Sugizaki (Podemos)–, afir-
ma que pretende tomar provi-
dências jurídicas e diz que votar
projetos inconstitucionais acaba
desperdiçando tempo e recursos
públicos.

Ela argumenta que, na práti-
ca, a lei impede que professores
trabalhem temas como gravidez
precoce e abuso sexual na sala
de aula: "Além disso é totalmen-
te preconceituosa e homofóbi-
ca. Ignora outras formas de fa-
mília como avós que cuidam de
seus netos e casais homoafeti-
vos", declara.

Tentativas de proibir aborda-
gens sobre identidade de gênero
nas escolas acumularam derro-
tas em série no STF em 2020. Ao
menos quatro decisões por una-
nimidade naquele ano consoli-
daram o entendimento de que é
inconstitucional o veto ao tema

na educação.
As ações refutaram legisla-

ções aprovadas em Novo Gama
(GO), Foz do Iguaçu (PR), Ipatin-
ga (MG) e Cascavel (PR). Esta úl-
tima, de 2015, proibia a "adocao
de pol ticas de ensino que ten-
dam a aplicar a ideologia de ge-
nero, o termo 'genero' ou 'orien-
tacao sexual'".

O ministro Luiz Fux, relator da
matéria, escreveu que "a proibi-
ção genérica de determinado
conteúdo, supostamente doutri-
nador ou proselitista, desvaloriza
o professor, gera perseguições no
ambiente escolar, compromete o
pluralismo de ideias, esfria o de-
bate democrático e prestigia
perspectivas hegemônicas por
vezes sectárias".

Os posicionamentos da Corte
enfraqueceram uma pauta do
presidente Jair Bolsonaro (PL).
Trata-se ainda do principal front
de batalha de políticos e lideran-
ças evangélicas.

MT

Nota
MULHER É MORTA PELO MARIDO 
DURANTE VISITA ÍNTIMA EM PRESÍDIO

O detento Wellys Lopes Ribeiro, 35, matou a mulher Patrícia
Santos Damas Lopes Ribeiro, 31, durante visita íntima na
penitenciária Nestor Canoa, em Mirandópolis (a 600 km de SP),
no interior, no domingo. O caso foi registrado como feminicídio.
Segundo a polícia, em depoimento, Wellys confessou o crime e
relatou ter usado uma corda feita artesanalmente com sacos
plásticos para amarrar e enforcar a esposa. Foi o detento quem
chamou os agentes penitenciários para comunicar o crime. O
motivo do crime seria uma suposta traição de Patrícia. Segundo
a Polícia Civil, Patrícia entrou no presídio por volta das 9h para
visitar o marido que cumpre pena por tráfico de drogas. 

VERÃO: Céu com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.Manhã Tarde Noite
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Ministro mantém júri
popular de acusado 
de matar Marielle

STJ

FELIPE PONTES/ABRASIL 

O ministro Rogério Schietti,
do Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ), negou segunda-feira
um recurso do policial militar
reformado Ronnie Lessa e
manteve a submissão dele a
júri popular. Ele é acusado de
ser um dos executores do as-
sassinato da vereadora Ma-
rielle Franco e do motorista
Anderson Gomes.  

A decisão foi tomada no
mesmo dia em que o crime
completou quatro anos. Em 14
de março de 2018, Marielle
Franco e Anderson Gomes fo-
ram baleados dentro do carro
em que transitavam na região
central do Rio de Janeiro.

No STJ, a defesa de Lessa
havia pedido sua absolvição
sumária ou o afastamento da
decisão judicial que remeteu o
caso a júri popular. Ele res-
ponde pelo crime de homicí-
dio qualificado, incluindo as
qualificantes de motivo torpe

e emprego de recurso que im-
possibilitou a defesa da vítima.

Schietti, contudo, não aco-
lheu o pedido. O ministro con-
siderou que a decisão de envio
do caso a júri popular foi ade-
quada e fartamente justificada.
Entre as evidências apresenta-
das, ele apontou registros de
que Lessa estaria monitorando
Marielle antes do dia do crime
– por exemplo, em pesquisas
online sobre os locais em que a
vereadora costumava atuar, o
seu partido político (PSOL) e
os endereços que frequentava,
entre outros indícios.

"Essas são algumas das pro-
vas citadas na pronúncia,
mantida em segundo grau,
que consubstanciam lastro
mínimo, judicializado, da ad-
missibilidade da acusação a
ser desenvolvida em plenário
do júri. As instâncias ordiná-
rias justificaram a suspeita
que recai sobre o agravado,
acerca de crime contra a vida",
escreveu o ministro.

BRUXELAS

Biden irá a reunião da Otan 
e pode colocar fogo na guerra 
A

Casa Branca confirmou,
ontem, que o presidente
dos EUA, Joe Biden, irá à

Bruxelas na semana que vem pa-
ra participar de uma cúpula ex-
traordinária da Otan, marcada
para o próximo dia 24. De acordo
com a porta-voz do governo ame-
ricano, Jen Psaki, a viagem tem o
objetivo de reafirmar o "compro-
misso de ferro" dos Estados Uni-
dos com seus aliados, em meio à
ofensiva russa na Ucrânia.

"Seu objetivo é se encontrar
pessoalmente (com os líderes eu-
ropeus), conversar e avaliar onde
estamos neste momento do con-
flito", disse Psaki a jornalistas em
uma entrevista coletiva. "Esta-
mos incrivelmente alinhados até
hoje, isso não acontece por aca-
so", acrescentou. Biden também
participará de uma reunião de
chefes de Estado e de governo da
União Europeia, onde os líderes
discutirão mais sanções econô-

micas contra a Rússia.
Circula na imprensa ameri-

cana a notícia de que Biden
também possa visitar a Polônia,
além de se encontrar com o pre-
sidente ucraniano, Volodimir
Zelenski. Essas possibilidades,
porém, não foram confirmadas
por Psaki, que disse que os deta-
lhes da viagem ainda estão sen-
do elaborados.

O encontro extraordinário da
Otan foi anunciado ontem, pelo

secretário-geral da aliança, Jens
Stoltenberg. "Vamos abordar a
invasão da Ucrânia pela Rússia,
nosso forte apoio à Ucrânia e for-
talecer ainda mais a dissuasão e
defesa da Otan. Neste momento
crítico, a América do Norte e a
Europa devem continuar uni-
das", declarou em post no Twitter

Ainda nesta terça, Biden assi-
nará uma lei que destina US$ 13,6
bilhões em assistência de segu-
rança à Ucrânia.

Cientista quer criar
livraria antirracista 

CRIME

MATHEUS ROCHA/FOLHAPRESS

A cientista da computação
Nina da Hora, 26, usou as re-
des sociais para dizer que so-
freu racismo na Livraria da
Travessa no Leblon, na zona
sul do Rio de Janeiro. No rela-
to, ela afirmou que estava no
estabelecimento com a irmã
no último dia 3 quando um se-
gurança começou a segui-la.

"O que me deixou com mais
raiva foi ele parar em cima dos
livros que eu estava vendo, se
debruçou em cima dos livros a
ponto de eu pedir pra ele me
dar licença pra eu continuar
olhando. Esse foi o nível", es-
creveu Da Hora, acrescentan-
do que decidiu então acionar a
gerente. "A primeira pergunta
que a gerente me fez foi onde
eu morava. Esse é o nível."

A livraria afirmou à reporta-
gem que não compactua com
práticas discriminatórias e que
imagens do circuito interno
não confirmam a narrativa.

A cientista disse que o epi-
sódio não diminui o seu gosto
pela leitura. "O ponto é que não
deixarei de entrar em livrarias,
nem deixar de ler por isso.
Aconteceu em um dos lugares
(livrarias) em que mais me sin-
to bem, mas aí se o lugar não
está preparado para pessoas
negras, então é o lugar que tem
que se retirar", escreveu ela,
cujo caso está sendo acompa-
nhado pelos advogados Djeff
Amadeus e Letícia Domingos.

Formada pela PUC-Rio, Ni-
na é uma das principais refe-
rências em ciência da compu-
tação do Brasil. Ela é idealiza-
dora do podcast Ogunhê –ini-
ciativa que traz entrevistas
com cientistas negros– e mem-
bro do conselho consultivo de
segurança do TikTok Brasil.

Além disso, é colunista do
MIT Technology Review Brasil,

publicação ligada ao MIT
(Massachusetts Institute of
Technology), um dos princi-
pais centros de ciência e tec-
nologia do mundo.

Em razão de seu trabalho,
Nina foi eleita em 2021 pela re-
vista Forbes uma das jovens de
até 30 anos que mais se destaca-
ram em seu campo de atuação.

Depois de ter relatado o ca-
so, a cientista decidiu lançar
uma vaquinha para criar uma
livraria antirracista. Segundo a
descrição do financiamento, a
ideia é que a livraria seja um es-
paço onde não haja "persegui-
ção de ninguém". Até a tarde de
ontem, o financiamento já ha-
via arrecadado quase R$ 26 mil.

"Ao longo da nossa vida, fo-
ram colocando pessoas bran-
cas em posições de intelec-
tuais, enquanto a intelectuali-
dade foi posta em um lugar
inacessível para pessoas ne-
gras", explicou ela à reporta-
gem. "A ação antirracista é im-
portante porque a gente preci-
sa combater (o racismo) e pen-
sar em formas de mitigar a lon-
go prazo toda essa violência
que a gente sofre."

Em nota, a Travessa disse
não compactuar com práticas
discriminatórias. "É missão da
livraria incluir, divulgar, pro-
mover o acesso a todas as ma-
nifestações culturais, e acredi-
tamos ter um histórico que
comprova isso. Entramos em
contato com as referidas clien-
tes e prosseguiremos com os
esforços de sermos sempre de-
mocráticos e acolhedores.
Com todos."

Segundo a livraria, o vídeo
com as imagens do circuito in-
terno da livraria será entregue
à polícia para dar subsídio à in-
vestigação do fato e esclarecer
o ocorrido. "As imagens não
corroboram a narrativa da
cliente", acrescentou na nota.

Nota
MAIS DE 1,5 MIL ATENDIMENTOS SÃO FEITOS NO 
1º DIA DA SEMANA DA SAÚDE DE SÃO GONÇALO

A primeira edição da Semana da Saúde de São Gonçalo, realizada
pela Secretaria de Estado de Saúde em parceria com a Prefeitura,
começou ontem, na Praça Zé Garoto. Até as 11h, mais de 1.500
atendimentos já tinham sido realizados, sendo 196 testes de PSA e
exames clínicos de urologia, 96 mamografias e 480 atendimentos
para verificação de pressão arterial, glicemia e bioimpedância
(avaliação corporal). Durante os 3 dias de evento, que vai até
amanhã, sempre das 8h às 16h, estão previstos pelo menos dois
mil atendimentos diários, que incluem testes rápidos de hepatites
B e C, sífilis e HIV e atendimentos clínicos dermatológicos para
avaliação de hanseníase. As senhas sao distribuídas a partir das
7h, com número de atendimentos limitados. “Trata-se de uma das
maiores ações de saúde pública realizadas ao ar livre no RJ, uma
caravana dedicada a ampliar o acesso da população à informação,
à prevenção e aos cuidados de saúde. 

Nova onda de Covid derruba ações em
Hong Kong a menor nível desde 2008 

Empresas da China conti-
nental listadas na Bolsa de Hong
Kong atingiram, nesta terça-fei-
ra, os menores patamares desde
2008, afundando as ações chine-
sas para mínimas em 21 meses.

O desempenho sucede o au-
mento de casos de Covid-19,
que ameaça as perspectivas pa-
ra a segunda maior economia
do mundo e reacende o temor
de novos gargalos na cadeia de
suprimentos global.

Segundo analistas, a crise na
Ucrânia também pesava no sen-
timento, ressuscitando temores
sobre o aumento das diferenças
entre Pequim e Washington.
Nesta semana, os Estados Uni-
dos levantaram preocupações
sobre o alinhamento da China
com a Rússia, levando investi-
dores globais a abandonar ações
chinesas listadas no exterior.

A frustração com a decisão do
banco central do país de não re-
duzir uma importante taxa de
juros também entra na equação.
Participantes do mercado espe-
ravam um corte na taxa MLF,
instrumento de empréstimo de
médio prazo para instituições fi-
nanceiras. No entanto, o Banco
do Povo da China disse que irá
manter os juros em 2,85%.

Com isso, índice CSI300, que
reúne as maiores companhias
listadas em Xangai e Shenzhen,
recuou 4,6%, para mínima des-
de 15 de junho de 2020, enquan-
to o índice de Xangai teve queda
de 5%. Já o índice Hang Seng de
Hong Kong caiu 5,7%, para mí-
nima desde 12 de fevereiro de
2016, com o China Enterprises
Index perdendo 6,6%, para
6.123,94, o menor nível desde 29
de outubro de 2008.

Onda de Covid pode atrapa-
lhar cadeias globais

O aumento nas infecções re-
gistradas na China deve com-
prometer ainda mais as já des-
gastadas cadeias de suprimen-
tos globais.  Segundo o New
York Times, autoridades chine-
sas estão impondo restrições a
moradores, fechando fábricas e
interrompendo o tráfego de ca-
minhões.

O país adotou uma aborda-
gem de tolerância zero, que es-
tabelece bloqueios rigorosos e
testes em massa. Como várias
das maiores cidades industriais
do país estão lutando contra
surtos, essas medidas estão afe-
tando as fábricas e as redes de
transporte chinesas.

De acordo com o jornal ame-
ricano, as medidas sanitárias es-
tão interrompendo a produção

de produtos acabados, como
carros Toyota e Volkswagen e
iPhones da Apple, além de com-
ponentes como placas de circui-
to e cabos de computador.

Nesta segunda, a empresa
gigante taiwanesa de eletrônica
Foxconn, um dos principais
fornecedores da Apple, suspen-
deu suas operações no centro
tecnológico na cidade de
Shenzhen, que foi confinada
pelo governo chinês devido a
uma nova onda de contamina-
ção por Covid-19.

Além disso, os custos de frete
internacional, problema que
contribuiu para a inflação global
no ano passado, começaram a
subir novamente. Navios estão
enfrentando atrasos de pelo me-
nos 12 horas nos portos chine-
ses e poderão ter que esperar até
duas semanas para sair.

CHINA

Veterano na profissão, cinegrafista da Fox 
é 2o jornalista americano morto na Ucrânia

Veterano em coberturas em
zonas de conflito, Pierre Zakr-
zewski, cinegrafista americano
morto na Ucrânia, é descrito por
colegas do canal Fox News co-
mo um profissional com espírito
positivo, energia ilimitada e faro
para a notícia.

Segundo comunicado da TV,
ele foi morto depois que seu veí-
culo foi atingido em Horenka,
nos arredores de Kiev, na segun-
da-feira passada. Zakrzewski es-
tava com outro jornalista da
emissora, Benjamin Hall, que fi-
cou ferido e está hospitalizado.

No comunicado divulgado
após a morte de Zakrzewski, a
CEO da Fox News Media, Suzan-
ne Scott, afirmou que ele era um
jornalista de "paixão e talento
incomparáveis".

"É com grande tristeza e cora-
ção pesado que dividimos a notí-

cia nesta manhã sobre o nosso
amado cinegrafista", afirmou
Scott. "Pierre era um fotógrafo de
zonas de guerra que cobriu prati-
camente todas as reportagens in-
ternacionais para a Fox News, do
Iraque ao Afeganistão e à Síria",
disse ela. "Sua paixão e talento
como jornalista são sem igual".

O presidente e editor executi-
vo da Fox News, Jay Wallace,
afirmou no mesmo comunicado
que sempre tinha "uma sensa-
ção extra de segurança ao che-
gar em uma pauta e vê-lo com a
câmera na mão". "O legado de
seu espírito positivo, sua energia
ilimitada e olho para a história
vai continuar", completou.

A emissora enviou condolên-
cias à mulher do cinegrafista, Mi-
chelle, e ao restante da família.

No Twitter, o jornalista da Fox
John Roberts disse que traba-

lhou com Zakrzewski várias ve-
zes ao redor do mundo. "Ele era
um tesouro absoluto", escreveu.

Trata-se da terceira morte re-
gistrada de um jornalista estran-
geiro nesta guerra -o ucraniano
Yevhenii Skaum, operador de
câmera de uma TV local, tam-
bém morreu cobrindo o conflito.

Neste domingo passado, o
também americano Brent Re-
naud morreu após ter sido atin-
gido por tiros ao passar por um
posto de controle. Duas pessoas
que estavam com ele ficaram fe-
ridas, entre eles o jornalista Juan
Diego Arredondo.

PRODUTORA MORRE 
A produtora ucraniana da re-

de de TV norte-americana Fox
News Oleksandra Kurshynova
foi morta na segunda-feira pas-
sada durante a cobertura da in-

vasão da Ucrânia pela Rússia. O
Ministério da Defesa da Ucrânia
informou que ela foi vítima de
ataques russos em Kiev.

"A verdade é o alvo. Tropas
russas dispararam contra a
equipe de filmagem da Fox
News perto de Kiev", diz o co-
municado.

Benjamin Hall, o jornalista
que estava com Pierre, é britâni-
co e correspondente da TV em
Washington D.C. Ele foi interna-
do e, segundo o Ministério da
Defesa da Ucrânia, perdeu parte
da perna.

A morte de Oleksandra Kurs-
hynova contece dois dias depois
de o jornalista norte-americano
Brent Renaud, 50, ter sido mor-
to em Irpin, na região de Kiev,
enquanto cobria a crise de refu-
giados que deixavam o solo
ucraniano.
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Zelenski sinaliza ficar fora da
Otan; negociação segue hoje 

O presidente da Ucrânia, Vo-
lodimir Zelenski, afirmou ontem
que seu país precisa entender
que "a porta da Otan não está
aberta" para admissão, em refe-
rência à aliança militar de 30
membros comandada pelos Es-
tados Unidos.

A frase vem em meio às nego-
ciações com a Rússia para en-
cerrar os combates no país vizi-
nho, iniciados no dia 24 de feve-
reiro. Renunciar à Otan é uma
das condições centrais de Mos-
cou para parar a guerra, e a sina-
lização de Zelenski é a mais cla-
ra já feita sobre o tema.

"A Ucrânia não é um membro
da Otan. Entendemos isso. Du-
rante anos, escutamos que as

portas estavam abertas, mas
também escutamos que não po-
díamos nos unir. Esta é a verda-
de e temos de reconhecê-la",
afirmou, jogando a culpa pela
invasão russa na aliança, dado
que dificilmente Vladimir Putin
iria à guerra contra ela.

Após um impasse que já dura
quase uma semana acerca das
negociações, a Rússia aumentou
sua pressão militar com ataques
a Kiev e reforçou sua posição em
torno de cidades cercadas antes
de mais uma rodada de negocia-
ções.

Elas estão, nas palavras de
um assessor do presidente Volo-
dimir Zelenski, Oleski Aresto-
vitch, "numa encruzilhada". "Ou

nos acertamos nas conversas
atuais ou os russos farão uma
segunda tentativa (de tomada
de Kiev e submissão do país), e
aí teremos conversas novamen-
te", afirmou.

A reunião virtual entre os
grupos que discutem os termos
para o fim do conflito repetiu o
roteiro da segunda-feira: ambos
os lados dizem que há dificulda-
des de chegar a um acordo, mas
que vão seguir as conversas on-
tem. Antes dos encontros desta
semana, houve três rodadas
presenciais na Belarus e um an-
ticlimático encontro de chance-
leres na Turquia.

Ainda com a iniciativa militar
apesar dos problemas de sua in-

vasão, os russos mantêm a
fleugma. "O trabalho é difícil e,
na situação, o fato de eles conti-
nuarem (a discutir) é provavel-
mente positivo. Nós não quere-
mos fazer previsões, nós espera-
mos resultados", disse o porta-
voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Na madrugada e na manhã
desta terça, a violência conti-
nuou. Kiev sofreu ataques em
áreas residenciais e decidiu im-
por um toque de recolher a par-
tir desta noite, por 35 horas, em
antecipação ao eventual fracas-
so das conversas e início de uma
nova ofensiva russa.

As forças de Putin cercam a
cidade pelo nordeste e pelo no-
roeste, mas não a fecharam
completamente -são necessá-
rios mais soldados e equipa-
mento para tanto. Segundo o
Observatório Sírio para Direitos
Humanos, que acompanha a
guerra civil na ditadura árabe
apoiada por Moscou, 40 mil vo-
luntários já se inscreveram para
lutar na Ucrânia.
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