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A mediação familiar
em tempos de
pandemia
PÁGINA 8

BC eleva Selic em 1 ponto, para 11,75%
O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central manteve o plano de reduzir o ritmo do aperto monetário e elevou a taxa
básica de juros (Selic) em 1 ponto percentual, passando de 10,75%
para 11,75% ao ano, ontem. A decisão veio em linha com as projeções do mercado financeiro. Levantamento feito pela Bloomberg
mostrou que a maioria dos analistas consultados esperava elevação
de 1 ponto na Selic, mesmo com a deterioração nas expectativas de

inflação. O colegiado do BC se reuniu nesta semana em meio a um
cenário desafiador para o processo de desinflação diante dos novos
choques decorrentes da guerra entre Rússia e Ucrânia, como a alta
dos preços dos combustíveis. O forte recuo das cotações do petróleo
na terça-feira passada, abaixo de US$ 100 (R$ 515,85) pela primeira
vez em cerca de um mês, explicitou a volatilidade que atinge os mercados. PÁGINA 2
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RJ: preços
da energia
elétrica são
reajustados

Setor de serviços fica abaixo
das expectativas e recua 0,1%

Os consumidores do estado
do Rio estão pagando mais
caro pela energia elétrica. A
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) aprovou os
reajustes nas tarifas das empresas Light e Enel Rio, concessionárias que prestam o
serviço no estado. Em vigor
desde terça-feira, o aumento
para os clientes de baixa renda (residencial) e o comercial
tem correção média de
15,53% e de alta tensão (indústrias), de 12,89%. O reajuste para consumidores de
baixa tensão da Enel, na
maioria clientes residenciais,
ficou em 17,39%. Para os
clientes de média e alta-tensão, em geral, indústrias e
grandes comércios, a alta é de
15,38%. PÁGINA 8

IBGE

O volume do setor de serviços,
maior empregador do país, recuou 0,1% em janeiro, frente a
dezembro, informou ontem o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O resultado
ficou abaixo das expectativas do
mercado financeiro. Analistas
consultados pela agência
Bloomberg projetavam avanço
de 0,3%. A retração veio após o
segmento acumular ganho de
4,7% nos dois últimos meses do
ano passado. Mesmo com o recuo na largada de 2022, o setor
de serviços continua em nível superior ao registrado no pré-pandemia. Está 7% acima de fevereiro de 2020, antes da crise sanitária. Também está no maior patamar desde agosto de 2015, diz o
IBGE. "Nesse processo de recuperação que o setor de serviços
vem apresentando desde junho
de 2020, há um predomínio absoluto de taxas positivas: são 15
positivas contra cinco negativas,
ou seja, uma larga base de comparação, o que faz com que, vez
ou outra, o setor mostre algum tipo de acomodação", ponderou
Rodrigo Lobo (foto), gerente da
pesquisa do IBGE. PÁGINA 2

VEÍCULOS

Montadora
chinesa vai
investir R$ 10
bi no Brasil

CAMPANHA
MARCELO CAMARGO/ABRASIL

A Great Wall Motor (GWM),
maior montadora de veículos
chinesa de capital 100% privado,
anunciou um investimento de
R$ 10 bi até 2032 no Brasil, sendo
R$ 4 bilhões até 2025. A fábrica
da empresa no Brasil, que antes
pertencia à Mercedes-Benz, está
localizada na cidade paulista de
Iracemápolis e vai produzir veículos elétricos, como SUV e picape. A previsão é de atingir capacidade instalada de 100 mil veículos por ano. “A eletromobilidade
é um fenômeno irreversível e
inexorável e a nossa fábrica de
Iracemápolis será a primeira fábrica fora dos Estados Unidos, no
continente americano, que produzirá veículos eletrificados híbridos e puramente elétricos”,
anunciou Pedro Bentancourt,
CEO da empresa. PÁGINA 2

José Dirceu articula
esquerda e direita
por eleição de Lula
Um dos principais articuladores da campanha vitoriosa do PT em
2002, o ex-ministro José Dirceu (foto) completou 76 anos ontem em
plena atividade política. Acompanhado a distância regulamentar
pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Dirceu tem se reunido
com políticos de diferentes matizes ideológicas para pregar unidade
suprapartidária contra a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).
A lista de interlocutores inclui velhos adversários do PT, como o exsenador e ex-presidente do extinto PFL Jorge Bornhausen (SC) e o
ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira (PSDB), de quem é amigo. Chefe
da Casa Civil no primeiro governo Lula, Dirceu foi recebido para um
almoço na casa de Aloysio Nunes. PÁGINA 7
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Dólar fecha abaixo de
R$ 5,10 após decisão do
BC dos EUA; Bolsa sobe

Setor de serviços fica abaixo
das expectativas e recua 0,1%

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

A decisão do Federal Reserve (Fed, Banco Central norteamericano) de elevar os juros
gradualmente nos Estados
Unidos trouxe alívio ao mercado financeiro global ontem. O
dólar teve a maior queda em
duas semanas e voltou a ser
vendido abaixo de R$ 5,10. A
Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa) recuperou parte
das perdas recentes e retomou
os 111 mil pontos.
O dólar comercial fechou o
dia vendido a R$ 5,093, com
queda de R$ 0,066 (-1,27%). A
cotação operou próxima da
estabilidade ou em baixa durante quase todo o dia, mas
acelerou a queda após o Federal Reserve aumentar os

juros básicos dos Estados
Unidos em 0,25 ponto percentual, dissipando os receios de um aumento de 0,5
ponto.
Essa foi a primeira queda
após quatro altas seguidas. O
recuo foi o mais expressivo
desde o último dia 3, quando a
cotação tinha caído 1,55%. A
moeda norte-americana acumula queda de 1,21% em março e 8,65% em 2022.
No mercado de ações, o dia
também foi marcado pelo alívio. Após quatro quedas seguidas, o Índice Bovespa (Ibovespa), fechou aos 111.112 pontos, com alta de 1,98%. O indicador pegou carona nas bolsas
americanas, que subiram após
a divulgação do comunicado
do Fed.

IPEA

Inflação acelera para
todas as faixas de renda
ANA CRISTINA
CAMPOS/ABRASIL
O Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda de fevereiro aponta para uma aceleração inflacionária para todas as faixas de renda. As famílias de renda alta registraram a
maior aceleração inflacionária
no período, passando de 0,34%
em janeiro para 1,07% em fevereiro. Já o segmento que
apresentou a menor taxa inflação em fevereiro foi o das famílias com renda média-baixa
(0,93%).
Os dados foram divulgados
ontem pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea).
No acumulado em 12 meses, as famílias de renda muito
baixa apresentam a maior alta
inflacionária, com taxa de
10,9%. Esse resultado se mantém pouco superior à registrada pelas faixas de renda baixa e
média-baixa, de 10,7% e 10,8%,
respectivamente, e acima da
faixa de renda alta, de 9,7%.
A análise dos dados desagregados de fevereiro mostra
que a alta do grupo alimentos e
bebidas foi a principal responsável pela pressão inflacionária das famílias de renda mais
baixa - com renda domiciliar
menor que R$ 1.808,79. Essa

pressão é explicada pelos aumentos registrados nos cereais, farináceos e panificados,
como feijão (9,4%), farinha de
trigo (2,8%), biscoito (2,3%),
macarrão (1,1%) e pão (1,0%).
Segundo o Ipea, o forte
crescimento dos preços dos
alimentos in natura, especialmente da batata (23,5%), da
cenoura (55,4%) e do repolho
(25,7%), aliado a alta do café
(2,5%) e leite (1%), ajudam a
explicar esta contribuição altista para a inflação das famílias de menor renda.
Já a pressão inflacionária
para as famílias de renda mais
alta veio dos reajustes de 6,7%
das mensalidades escolares e
de 3,9% dos cursos extracurriculares que fizeram do grupo
educação o maior foco inflacionário em fevereiro.
Para o segmento de renda
alta - com renda domiciliar
maior que R$ 17.764,49 -, os
reajustes de 3,8% do transporte escolar, de 2,2% do transporte por aplicativo e de 1,5%
dos pacotes turísticos também
representaram pontos de pressão. Entretanto, os efeitos desses aumentos foram atenuados por conta da queda de preços dos planos de saúde
(0,69%), das passagens aéreas
(5%), do etanol (5%) e da gasolina (0,47%).

Nota
PREFEITOS PRESSIONAM CONTRA REGRA DO
FUNDEB QUE CRIA ENTRAVE EM SALÁRIOS
A FNP (Frente Nacional de Prefeitos) ampliou os esforços para
tentar derrubar o veto da lei que altera o Fundeb (fundo de
financiamento da educação) e que proíbe a gestão da folha de
pagamento aos profissionais da educação básica em contas que
não sejam do Banco do Brasil ou da Caixa. Segundo a
entidade, prefeitos estão pressionando parlamentares, alegando
que a movimentação dos salários em bancos privados, públicos
estaduais e cooperativas de crédito levou cerca de R$ 11
bilhões para os cofres de estados e municípios nos últimos
cinco anos. Outra questão que preocupa, segundo os líderes
municipais, é que muitas cidades não possuem agências do BB
ou da Caixa, obrigando os profissionais a se deslocar para
outro município para movimentar seus salários. No projeto de
lei, havia a previsão de instituir uma conta específica do
Fundeb para processamento de folha de pagamento dos
profissionais em outras instituições financeiras, além de atribuir
a essas instituições a responsabilidade de disponibilizar
permanentemente os extratos bancários. Ao vetar, o presidente
Bolsonaro justificou que a iniciativa seria insuficiente como
mecanismo de controle e transparência dos recursos do fundo.

O

volume do setor de
serviços, maior empregador do país, recuou 0,1% em janeiro, frente a
dezembro, informou ontem o
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística).
O resultado ficou abaixo das
expectativas do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam avanço de 0,3%.
A retração veio após o segmento acumular ganho de 4,7%
nos dois últimos meses do ano
passado.
Mesmo com o recuo na largada de 2022, o setor de serviços
continua em nível superior ao
registrado no pré-pandemia. Está 7% acima de fevereiro de 2020,
antes da crise sanitária. Também
está no maior patamar desde
agosto de 2015, diz o IBGE.
O segmento envolve uma
grande variedade de negócios:
de bares e restaurantes a instituições financeiras, de tecnologia e de ensino.
"Nesse processo de recuperação que o setor de serviços vem
apresentando desde junho de
2020, há um predomínio absoluto de taxas positivas: são 15
positivas contra cinco negativas,

ou seja, uma larga base de comparação, o que faz com que, vez
ou outra, o setor mostre algum
tipo de acomodação", ponderou
Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE.
A baixa de 0,1% em janeiro foi
acompanhada por três das cinco
atividades investigadas. O destaque veio das perdas dos serviços de informação e comunicação (-4,7%), que recuaram pelo
segundo mês consecutivo.
A base de comparação forte
ajuda a explicar a queda em janeiro, segundo Lobo. Com o isolamento social, esse ramo teve
crescimento durante a pandemia. A atividade de informação
e comunicação está 7,3% acima
do pré-coronavírus.
As demais baixas em janeiro
vieram dos serviços prestados às
famílias (-1,4%) e de outros serviços (-1,1%). O primeiro interrompeu nove taxas positivas seguidas, com 60% de crescimento
no período. O segundo eliminou
uma pequena parte do avanço
registrado nos dois últimos meses de 2021 (5,7%).
Os serviços prestados às famílias foram os mais afetados
pela Covid-19, porque reúnem
empresas que dependem da circulação de pessoas e do contato
direto com clientes. Bares, res-

Número

0,1%
O volume do setor de
serviços, maior empregador
do país, recuou 0,1% em
janeiro.

taurantes e hotéis fazem parte
da lista de negócios.
Com a reabertura da economia e o avanço da vacinação, os
serviços prestados às famílias tiveram melhora no país, mas
ainda estão 13,2% abaixo do
pré-crise.
Em janeiro deste ano, o Brasil
teve aumento de casos de coronavírus com o impacto da variante Ômicron. Contudo, não houve
restrições tão fortes à circulação
de pessoas, lembrou Lobo.
Por isso, o pesquisador entende que o recuo dos serviços
prestados às famílias pode estar
mais associado a fatores conjunturais, como a escalada da inflação e a renda fragilizada.
"Tendo a crer que tenha sido
algo mais conjuntural, mais relacionado a aumento de preços
ou menor renda disponível",
avaliou Lobo.

O ramo de outros serviços, a
exemplo dos prestados às famílias, também segue abaixo do
pré-crise. Está em nível 0,6% inferior ao de fevereiro de 2020.
De acordo com o IBGE, os ramos de transportes (1,4%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (0,6%)
foram os únicos que cresceram
em janeiro de 2022.
Ambos registraram a terceira
taxa positiva em sequência.
Nesse período, avançaram 6,6%
e 5,3%, respectivamente.
Os transportes estão 13,1%
acima do pré-pandemia. Já os
serviços profissionais e administrativos superam em 1,4% o nível pré-crise.
Na visão do economista Luca
Mercadante, da Rio Bravo Investimentos, o recuo de 0,1% do
setor como um todo, em janeiro,
reforça as projeções de perda de
fôlego da atividade econômica
no começo de 2022.
Mercadante associa a baixa
de serviços a questões como a
perda de renda dos brasileiros. O
avanço da ômicron também pode ter impactado o resultado de
janeiro, conforme o economista,
já que parte da população teve
de passar por período de isolamento, o que impediu o consumo de serviços presenciais.

COPOM

Banco Central eleva taxa de juros
em 1 ponto, para 11,75% ao ano
NATHALIA GARCIA/FOLHAPRESS
O Copom (Comitê de Política
Monetária) do Banco Central
manteve o plano de reduzir o
ritmo do aperto monetário e elevou a taxa básica de juros (Selic)
em 1 ponto percentual, passando de 10,75% para 11,75% ao
ano, ontem.
A decisão veio em linha com
as projeções do mercado financeiro. Levantamento feito pela
Bloomberg mostrou que a maioria dos analistas consultados esperava elevação de 1 ponto na
Selic, mesmo com a deterioração nas expectativas de inflação.

O colegiado do BC se reuniu
nesta semana em meio a um cenário desafiador para o processo de desinflação diante dos novos choques decorrentes da
guerra entre Rússia e Ucrânia,
como a alta dos preços dos
combustíveis.
O forte recuo das cotações do
petróleo na terça-feira passada,
abaixo de US$ 100 (R$ 515,85)
pela primeira vez em cerca de
um mês, explicitou a volatilidade que atinge os mercados. Em 6
de março, o barril chegou a bater a máxima de US$ 139,13 (R$
706,11).
O contexto é marcado por in-

certezas, e os efeitos no Brasil
dependerão da duração do conflito no Leste Europeu.
Diante disso, a autoridade
monetária mostrou cautela e,
apesar da piora do ambiente inflacionário nas últimas semanas, não alterou sua estratégia.
Em fevereiro, o colegiado havia sinalizado a redução da
magnitude de ajuste da taxa básica de juros depois de promover elevações de 1,5 ponto percentual na Selic nas últimas três
reuniões.
Em dois dígitos, a taxa de juros está agora no maior patamar
desde abril de 2017, ainda no

governo de Michel Temer
(MDB), quando os juros eram
de 12,25% ao ano.
O ciclo do aperto monetário
encontra-se em estágio avançado no Brasil. Esta foi a nona elevação consecutiva da Selic, com
alta acumulada de 9,75 pontos
percentuais. O aumento dos juros no país é o maior entre as
principais economias ao redor
do mundo.
Em março do ano passado, a
Selic estava em 2% ao ano, menor
patamar histórico, e cinco meses
depois, já entrava em território
contracionista (que freia a atividade econômica e a inflação).

VEÍCULOS

Montadora chinesa anuncia
investimento de R$ 10 bi no Brasil
ELAINE PATRICIA CRUZ/ABRASIL
A Great Wall Motor (GWM),
maior montadora de veículos
chinesa de capital 100% privado, anunciou ontem um investimento de R$ 10 bilhões até
2032 no Brasil, sendo R$ 4 bilhões até 2025.
A fábrica da empresa no Brasil, que antes pertencia à Mercedes-Benz, está localizada na cidade paulista de Iracemápolis e
vai produzir veículos elétricos,
como SUV e picape. A previsão é
de atingir capacidade instalada
de 100 mil veículos por ano.
“A eletromobilidade é um fenômeno irreversível e inexorável e a nossa fábrica de Iracemá-

polis será a primeira fábrica fora
dos Estados Unidos, no continente americano, que produzirá
veículos eletrificados híbridos e
puramente elétricos”, anunciou
Pedro Bentancourt, CEO da empresa. “Também esperamos que
nossos veículos híbridos sejam
híbrido flex, possíveis de serem
abastecidos com etanol”, acrescentou.
Segundo o governo do estado
de São Paulo e a prefeitura de
Iracemápolis, a empresa pode
gerar 2 mil empregos diretos até
2025. “Esse anúncio de R$ 10 bilhões (em investimento) da
maior montadora de veículos da
China está relacionado à produção de veículos 100% eletrifica-

17-mar-22 | 6:37 AM BRT

dos no interior de São Paulo.
Inicialmente essa fábrica vai gerar 2 mil empregos de curto prazo”, disse o governador de São
Paulo, João Doria.
Pedro Bentancourt informou que a produção pode gerar ainda 200 ou 300 empregos
indiretos em serviços de manutenção e 500 vagas indiretas em
sistemistas. Ainda de acordo
com o executivo, a empresa
também espera que, até 2025
ou 2026, obtenha um índice de
50% de nacionalização dos
seus produtos.
PONTOS DE RECARGA
A GWM anunciou também a
implantação de 100 pontos de

recarga para veículos elétricos e
híbridos em municípios do estado de São Paulo. Segundo o
governo paulista, a futura rede
de recarga da GWM será alimentada principalmente por
meio da instalação de placas fotovoltaicas.
Os equipamentos de recarga
serão montados nos pontos de
venda e serviços da GWM, onde
o carregamento será gratuito e
estará disponível para veículos
eletrificados de qualquer modelo ou fabricante. Também serão
instaladas estações de recarga
em estabelecimentos comerciais de grande circulação, como estacionamentos, shoppings
e supermercados.
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As publicações legais de sua empresa com
o melhor preço em um jornal de qualidade
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Dirceu articula esquerda e
direita por eleição de Lula
CATIA SEABRA E VICTORIA
AZEVEDO/FOLHAPRESS

U

m dos principais articuladores da campanha vitoriosa do PT em
2002, o ex-ministro José Dirceu
completou 76 anos ontem em
plena atividade política.
Acompanhado a distância regulamentar pelo ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, Dirceu
tem se reunido com políticos de
diferentes matizes ideológicas para pregar unidade suprapartidária
contra a reeleição do presidente
Jair Bolsonaro (PL).
A lista de interlocutores inclui
velhos adversários do PT, como o
ex-senador e ex-presidente do extinto PFL Jorge Bornhausen (SC) e
o ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira (PSDB), de quem é amigo.
Chefe da Casa Civil no primeiro governo Lula, Dirceu foi recebido para um almoço na casa de
Aloysio Nunes. À mesa, também o
ex-ministro tucano Artur Virgílio
Neto (AM), um dos artífices do
impeachment da ex-presidente
Dilma Rousseff (PT).
Ressaltando não estar trabalhando na campanha de Lula à
Presidência, Dirceu defendeu
uma concertação em defesa da
democracia. Dois meses depois,
Aloysio Nunes se reuniu com o
próprio Lula.
O tucano conta que, encerrada
a conversa, Lula recomendou que
recorresse a Dirceu caso tivesse
dificuldade de localizá-lo.
"Lula disse para eu procurar o
Zé Dirceu para encontrá-lo. Mas
não foi necessário. Já estive com
Lula uma segunda vez (sem ajuda
de Dirceu)", relata Aloysio Nunes.
Um crítico do PT, Bornhausen
se reuniu com Dirceu em novembro de 2021, durante viagem do
petista a Santa Catarina. Nas palavras de Bornhausen, foi uma conversa agradável e respeitosa, mas
sem consequência. "Sempre tivemos bom relacionamento. Cada
um na sua", diz.
Ainda em Santa Catarina, ele
se encontrou com o ex-deputado

Jorge Boeira, que não só votou pelo impeachment de Dilma, mas
também pela cassação do mandato de Dirceu como deputado
federal.
O impeachment não foi tema
da conversa, mas Boeira tomou a
iniciativa de mencionar seu voto
pela cassação. O ex-deputado diz
que se surpreendeu com a resposta do ex-ministro.
"Esperava uma mágoa, um
cidadão amargurado. Mas ele
disse: 'Passou. Vamos discutir o
Brasil daqui para frente'", lembra Boeira.
Ao governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), com quem esteve em janeiro, Dirceu disse que
Lula precisa ser mais amplo do
que o PT e acenar com a ideia de
um "governo sem rancor".
Após uma série de reuniões
pelo Nordeste, o ex-ministro ficou
hospedado na casa de praia do senador Renan Calheiros (MDBAL), pai do governador, na Barra
de São Miguel. Na opinião de Renan Filho, Dirceu está para o PT
assim como o ex-presidente José
Sarney está para o MDB, um conselheiro político.
Petistas duvidam que Dirceu
tenha delegação expressa para falar em nome de Lula. Mas admitem que nem mesmo Lula teria
coragem de desautorizá-lo. Além
disso, o ex-ministro poderá ser recrutado para conversas com
quem a presidente nacional do
PT, Gleisi Hoffmann (PR), não tenha canal de comunicação.
Nas conversas, Dirceu insiste
no diálogo com políticos do que
chama de direita democrática.
Em um artigo publicado em
sua coluna semanal no site de notícias Poder 360 no último dia 25,
ele pregou a criação de uma federação com partidos de esquerda e
a construção de alianças com demais forças políticas, econômicas
e sociais.
"Porque sem organização, mobilização e formação de uma
consciência política popular não
venceremos e, se venceremos,
não governaremos", escreveu.

"O que está em risco, insisto,
não é apenas a democracia, mas
o próprio processo eleitoral. O
que exige de nós todo o esforço
possível para alcançar a unidade
de todas as forças políticas e sociais dispostas a apoiar Lula e retomar o fio da história interrompido como tantas vezes em nosso
Brasil, a última pelo golpe de
2016", disse ainda.
Em sua passagem pelo Rio,
Dirceu jantou com integrante da
equipe do governador Cláudio
Castro (PL), cuja nomeação é creditada a Bolsonaro.
Pré-candidato ao Governo do
Paraná, o ex-governador e ex-senador Roberto Requião conta que
se surpreendeu ao saber que, depois de um almoço em sua casa,
Dirceu jantou com o governador
do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).
Prestes a se filiar ao PT, em
evento que contará com a presença de Lula, Requião afirma que
Dirceu foi à toca da ratazana. "O
queijo de ratinho deve ser melhor", ironizou Requião, que recebeu um telefonema de Dirceu
após anunciar sua decisão de se
filiar ao PT.
Na noite de ontem, aniversário de Dirceu será comemorado
com um jantar para cerca de
cem convidados na casa de um
advogado, em Brasília. No cardápio, paella. No convite, pede
que os convivas levem uma garrafa de vinho cada.
Essa não será a primeira comemoração do aniversário do petista. O ex-ministro compartilhou
fotos em seu perfil no Instagram
de um almoço que organizou, no
último final de semana, para familiares e amigos próximos em
sua casa em Vinhedo, no interior
de São Paulo.
"Comemorando meu aniversário hoje que na verdade é dia
16/03", escreveu na legenda para
seus quase 17 mil seguidores na
rede social. No menu, segundo
relatos, foi servido cozido.
De olho no público jovem,
Dirceu também mantém conta
no TikTok, com cerca de 1.700

seguidores.
"Querem me conhecer melhor? Eu nasci em Passa Quatro
(MG). Muito jovem, com 14
anos, fui para São Paulo. Fui office boy, trabalhei em almoxarifado, fui arquivista, relações públicas, depois fiz assessoria jurídica. E entrei para a PUC, fui líder
estudantil, eu lutei contra a ditadura. Por isso fui preso e tive que
sair do Brasil", diz ele em vídeo
que estreou sua participação na
rede social, em julho de 2021.
Ex-presidente do PT, Dirceu
sofreu condenações e prisões
nos escândalos do mensalão e
da Lava Jato. Homem forte do
primeiro governo Lula, em 2005,
deixou a chefia da Casa Civil
após denúncia de envolvimento
no mensalão.
Em 2012, foi condenado pelo
STF (Supremo Tribunal Federal)
a mais de 7 anos, pena que foi extinta em 2015. Ele ficou um ano na
cadeia.
Em agosto de 2015, foi preso
preventivamente por determinação do então juiz Sergio Moro.
Em junho de 2016, Moro condenou Dirceu pela primeira vez, a
20 anos e 10 meses de prisão. Em
março de 2017, Moro condenou o
petista pela segunda vez: a 11
anos e três meses de prisão.
Dois meses depois, o STF
concedeu habeas corpus permitindo que ele aguardasse o julgamento dos recursos em liberdade. Em maio de 2018, teve recurso negado e foi preso novamente. Em junho, o STF voltou a conceder liminar em habeas corpus
para que Dirceu aguardasse em
liberdade o julgamento.
Em maio de 2019, o TRF-4 decidiu que o petista cumprisse pena de oito anos e dez meses pelo
caso de corrupção envolvendo a
Petrobras, no âmbito da Lava Jato. Ele foi solto em novembro daquele mesmo ano e, atualmente,
atua nos bastidores do PT, mas
sem cargo formal.
Nas palavras de um amigo de
longa data do petista, Dirceu "vai
morrer fazendo política".

DITADURA

Militares ligados a Bolsonaro querem
moderação no aniversário do golpe
JULIANA BRAGA/FOLHAPRESS
Generais do entorno do presidente Jair Bolsonaro (PL) têm
defendido um tom mais moderado nos discursos do próximo
31 de março, data que marca os
58 anos da instauração da ditadura militar no Brasil. Será o último aniversário do golpe na
atual gestão do presidente.
De acordo com um general
ouvido pela coluna Painel, da
Folha de S.Paulo, não há intenção de repetir, em ano eleitoral,
o discurso que vigorou até o último 7 de setembro, quando o

presidente ameaçou não cumprir ordens de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)
em um carro de som, acompanhado de ministros militares.
Há uma atenção em não dar
munição aos adversários, principalmente à esquerda e ao PT.
Um ministro militar afirma
não é o momento de discursos
mais contundentes sobre o assunto. E acrescenta que quando
Bolsonaro fala na data de 31 de
março atualmente, refere-se ao
prazo para a desincompatibilização de ministros que vão disputar a eleição e definição de

substitutos, uma das suas principais preocupações no momento.
Em 2019, primeiro ano da sua
gestão, Bolsonaro determinou o
Ministério da Defesa organizar
comemorações em unidades
militares em referência a 31 de
março de 1964. Na ocasião, já gerou desconforto entre os oficiais.
No ano passado, o recémempossado ministro da Defesa,
Braga Netto, afirmou na Ordem
do Dia, documento com orientações aos quartéis, que o golpe
faz parte da trajetória histórica
do Brasil.
"O movimento de 1964 é par-

te da trajetória histórica do Brasil. Assim devem ser compreendidos e celebrados os acontecimentos daquele 31 de março",
escreveu.
No ano anterior, o ex-ministro Fernando Azevedo disse, em
texto semelhante, que "o movimento de 1964 é um marco para
a democracia brasileira".
A reportagem questionou o
Ministério da Defesa se alguma
comemoração estava sendo preparado e qual seria o tom da Ordem do Dia neste ano. A pasta
respondeu que ainda não tem
essa informação.

C O V I D -19

SP aplicará 4ª dose em pessoas com 80 ou mais
O governador João Doria
(PSDB) disse ontem que o estado
de São Paulo irá adotar a quarta
dose da vacina contra Covid-19
em pessoas acima de 80 anos. A
imunização terá início na próxima segunda-feira.
Em entrevista coletiva ao ar livre e sem máscara no Palácio
dos Bandeirantes, no Morumbi,
o tucano diz que 900 mil idosos
deverão receber o reforço em
São Paulo. Só poderão receber a
quarta dose, a partir de segundafeira, aqueles que há pelo menos
quatro meses tomaram a terceira dose.
Nessa nova etapa, o público alvo receberá qualquer um dos
quatro imunizantes aprovados
pela Anvisa (Agência Nacional de

País/São Paulo
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Vigilância Sanitária): AstraZeneca, Coronavac, Janssen ou Pfizer.
"Essa população (acima de 80
anos) é a mais vulnerável. Aqueles que estão elegíveis, tomaram a
terceira dose, podem a partir do
dia 21 de março tomar a sua quarta dose. É uma população que
adere, rapidamente, à vacina.
Aguardamos a todos, todas as vacinas estão disponíveis", afirmou
Regiane de Paula, coordenadora
do Programa Estadual de Imunização.
"Com a Ômicron, tivemos um
pequeno aumento da mortalidade nesse grupo, mas precisamos
vacinar", completou a coordenadora.
Ainda não há um calendário
definido para as demais faixas

etárias em São Paulo. "Temos,
sim, a probabilidade de aumentar
o calendário para pessoas com 60
anos ou mais, mas vamos focar na
população de 80 anos ou mais,
que é a que iniciou a campanha.
Faremos, mas no momento oportuno", diz Paula.
Dados do governo de São Paulo, mencionados por Paula na entrevista, apontam que 90,11% de
toda a população acima de cinco
anos está com o esquema vacinal
completo. São 102 milhões de doses aplicadas.
Segundo o secretário estadual
da saúde, Jean Gorinchteyn, houve uma queda de 77% em internações em enfermarias e unidades
de terapias intensivas. No entanto, o Comitê Científico registrou
17-mar-22 | 6:37 AM BRT

um aumento de 41,7% em números de casos de Covid-19 na semana epidemiológica –encerrada no
sábado passado.
"Houve uma subnotificação,
subregistro na semana do carnaval, o que fez com que dados tanto
de mortes e de casos tivessem sido apontados na semana passada
e não na semana retrasada", diz o
secretário.
Neste momento, o Ministério
da Saúde recomenda a quarta
dose para pessoas imunocomprometidas acima de 12 anos.
Faz parte desse grupo, por exemplo, quem está passando por
quimioterapia, fez algum transplante de órgão ou de célulastronco, vive com HIV/Aids ou faz
hemodiálise.

Governo atribui alta
em casos e mortes
por Covid a carnaval
O secretário da Saúde de São
Paulo, Jean Gorinchteyn, atribuiu, durante coletiva de imprensa realizada ontem, o aumento de novos casos e mortes
pela Covid-19 no Estado a uma
subnotificação dos registros por
causa do carnaval.
"Isso fez com que os dados
de casos e mortes fossem colocados na semana passada, e
não na retrasada", disse.
Na décima semana epidemiológica de 2022, que acabou
no sábado passado, São Paulo
registrou um aumento de 41,7%
na média diária de novos casos
de Covid -passou de 6.664 para
9.443, na comparação com a semana anterior. Já em relação às
novas mortes, o aumento foi de
7% -de 108 para 116.
Os blocos de rua foram suspensos em diversas cidades. Na
capital, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou o adiamento do desfile das escolas de
samba para o feriado de Tiradentes, em 21 de abril. O governador de São Paulo, João Doria
(PSDB), decretou ponto facultativo na segunda e terça-feira de
carnaval -28 de fevereiro e 1º de
março, respectivamente. Mesmo com a mudança no calendário, festas privadas estavam
permitidas.
Apesar disso, o governo estadual afirma que o avanço da vacinação contribuiu para que

PREÇO

não houve uma "explosão" de
infecções pela variante Ômicron, considerada mais transmissível.
"Mesmo com circulação da
(variante) Ômicron, mais transmissível, a ciência e vacinação
demonstraram que estamos no
caminho correto", disse Regiane de Paula, coordenadora do
PEI (Programa Estadual de
Imunizações).
Gorinchteyn destacou a queda de 77% nas internações pela
doença causada pelo coronavírus. De acordo com ele, o Estado registra 31% de ocupação de
leitos de UTI para Covid -no período de pico de contaminação,
o índice ultrapassou os 90%.
"Passando no nosso pico de
internação pela variante Ômicron, que aconteceu em 29 de
janeiro, tinha 11.500 internados, passamos para 2.600 internados tanto em UTI quanto em
enfermaria. Número bastante
baixo", disse o secretário.
Os dados de internações
são monitorados em tempo
real por um sistema do governo paulista. Por isso, integrantes da gestão estadual consideram-no mais confiável para
analisar o comportamento da
doença no estado. Os números
de casos e óbitos dependem
dos sistemas municipais e federais, que costumam sofrer
represamentos.

DO DIESEL

Nunes terá de buscar
solução para manter
tarifa de ônibus
CARLOS
PETROCILO/FOLHAPRESS
O recente aumento de 24,9%
no litro do óleo diesel, anunciado pela Petrobras na última
quinta-feira, deixa o prefeito de
São Paulo, Ricardo Nunes
(MDB), ainda mais pressionado para encontrar uma solução
para segurar o preço da passagem de ônibus a R$ 4,40 em ano
eleitoral.
O sindicato das empresas
que operam o transporte público na cidade, o SPUrbanuss, estima que haverá uma despesa
adicional de R$ 600 milhões, o
equivalente a 7,5% das despesas
anual de todo o serviço, que é
de R$ 8 bilhões. Não está inserido nesta conta o impacto da inflação sobre peças de reposição
e pneus e nem os demais reajustes aplicados ao combustível
ao longo do último ano.
"Iremos até o máximo possível para segurar", diz Nunes à
reportagem. "Já faz dois anos

que não corrigimos a tarifa, no
ano passado o diesel subiu 65%
e mais esse aumento agora, que
representa R$ 1 a mais por litro."
Na capital, é quase impraticável dentro do modelo de integração entre ônibus, metrô e
trem alterar a tarifa de apenas
de um modal. Enquanto a prefeitura administra a operação
dos ônibus, cabe ao governo
do estado gerenciar as linhas
férreas.
O último reajuste das tarifas
de ônibus, metrô e trem ocorreu
em janeiro de 2020, subindo de
R$ 4,30 para R$ 4,40. Um novo
aumento em período eleitoral e
num cenário em que famílias
sofrem perda de renda poderá
trazer prejuízos à imagem de
João Doria (PSDB), que deixará
o governo de São Paulo no fim
deste mês para concorrer à Presidência da República. Rodrigo
Garcia (PSDB) assumirá em
abril o governo estadual de forma interina e disputará o cargo
em outubro.

TCU

Superfaturamento
em aluguel de vans
A contratação de 54 veículos para fazer o transporte de
corpos pela Prefeitura de São
Paulo em março de 2021, no
auge da pandemia de Covid19, teve indício de superfaturamento de R$ 459.726,02,
entre outras irregularidades,
segundo relatório do TCM
(Tribunal de Contas do Município).
De acordo com o documento, de novembro do ano
passado, o contrato assinado
com a empresa Era Técnica
Engenharia, Construções e
Serviços Ltda. no valor de R$
1,7 milhão cobrou a hora de
aluguel dos veículos 241,3%
acima do valor praticado pela
própria prefeitura em outro
contrato similar.

Procurada, a administração
municipal disse que a contratação se deu de forma regular
e que já respondeu ao TCM.
No contrato emergencial, a
gestão do então prefeito Bruno
Covas (PSDB) pagou R$ 129,09
por hora de serviço, bem acima dos R$ 37,82 pagos por hora ao translado funerário em
outro contrato vigente na administração municipal, segundo o relatório do TCM.
A contratação dos veículos
também está sendo investigada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Na ocasião, o
aluguel de veículos para translado funerário foi alvo de polêmicas diante da convocação
de donos de vans escolares para prestar o serviço.

Quinta-feira, 17 de março de 2022
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Toque
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em
Justiça
Kiev limita jornalistas e
A mediação familiar
em tempos de
eleva
cerco
a
informações
pandemia
ANDRÉ LIOHN/FOLHAPRESS

C

Vantagens da mediação online na pandemia
Quando um casal termina um relacionamento duradouro que envolve bens e guarda de filhos, é perceptível a carga emocional que ambos carregam. Isso faz a
disputa judicial ser considerado um meio até impróprio
para o momento. Sendo assim, a mediação se mostra
vantajosa para as demandas que cada um almeja.
Em um momento de pandemia, elenco aqui alguns
pontos que considero ser vantajoso para o uso da mediação como caminho para solucionar conflitos entre
as partes.
O primeiro envolve a própria busca por diálogo e
comunicação. Em um processo judicial, a lógica entre
“perdedor X vencedor” acaba emergindo como principal problema de insatisfação quando uma sentença é
proferida. No caso da mediação, ambos chegam a um
acordo em comum para que o caso seja solucionado,
tornando menor a carga emocional agravada pela
pandemia.
Outra vantagem é a proteção em relação à própria
saúde das partes. Como a pandemia impôs uma condição de distanciamento social como medida de contrair
a covid-19, as tecnologias possibilitaram a mediação
online, fazendo com que as pessoas pudessem se sentir
seguras, principalmente as de grupos de riscos, que
não precisariam mais se deslocar aos juizados. A mediação online está disposta no artigo 46 da Lei
13.140/2015.
Além disso, se mostra como ponto positivo a possibilidade de na mediação online ser usada a comunicação assíncrona. As mensagens não precisam ser enviadas ao vivo. As partes podem editar os textos antes de
enviá-los, dando contribuições mais elaboradas e livres de impulsos carregados de sentimentos. Isto é, um
diálogo mais racional.
Por último, porém, não menos importante, posso
elencar a redução de custos. Por ser um formato mais
informal para solucionar conflitos, uma das partes pode deixar de arcar com honorários caso decida por
conta própria participar da negociação, além dos demais encargos financeiros resultantes do processo jurídico tradicional. A diminuição dos custos também
está relacionada ao deslocamento em caso de mediação online.
Contudo, ressalto que é importante levar em consideração o contexto social das próprias partes. Como vivemos em um país enraizado na desigualdade, nem todos possuem dispositivos conectados à internet. Cabe
ao tribunal onde tramita o caso dispor de recursos para
implementação da mediação.
De todo modo, a mediação – seja online ou física - é
a maneira mais célere, menos custosa financeiramente
e com menor grau de carga emocional que um casal ou
entes familiares podem enfrentar para solucionar seus
conflitos em um momento de crise sanitária.
Anderson Albuquerque
Sócio do Albuquerque & Alvarenga Advogados
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om intenção de desburocratizar o judiciário brasileiro e avançar a tramitação de demandas em diversas varas espalhadas pelo país, a mediação virou o
caminho para a resolução de conflitos de modo consensual entre as partes para evitar um longo processo.
A alternativa instituída desde 2010 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) se mostra um dispositivo viável
e se tornou comum no judiciário brasileiro em diversas
áreas, como no campo do Direito da Família.
A pandemia do novo coronavírus trouxe um desafio
aos relacionamentos, pois levou os casais a conviverem 24 horas por dia, sem uma válvula de escape no
trabalho. Prova disso é o aumento de 26,9% de divórcios no país, entre janeiro e maio de 2021, em comparação com o mesmo período de 2020. Já no ano passado, o Brasil fechou com 15% a mais de separações no
cartório, segundo dados do Colégio Notarial do Brasil.
Para não sobrecarregar ainda mais o casal após a separação, a Mediação Familiar online aparece como
principal alternativa para maiores transtornos que um
processo judicial possam acarretar, principalmente
neste período em que enfrentamos uma das maiores
crises sanitárias.
Vale ressaltar que, no Direito de Família, a Mediação Familiar é uma forma de solucionar conflitos, na
qual os interessados solicitam ou aceitam a intervenção de um mediador, imparcial e qualificado, permitindo que as partes adotem medidas consensuais duradouras e mutuamente aceitáveis a fim de contribuir
com a reorganização da vida pessoal e familiar.
Poderão ser atendidos pela Mediação Familiar casos como divórcio, pensão alimentícia, dissolução de
união estável, divisão de bens, regulamentação de visitas, guarda de menores, investigação de paternidade,
dentre outras.
E para dar maior segurança jurídica aos envolvidos, são mediadores apenas pessoas com capacitação específica, conforme determina a resolução
125/2010 do CNJ (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/Resolucao_n_125-GP.pdf),
com graduação preferencialmente nas áreas de serviço social, psicologia, direito e pedagogia. São esses
profissionais os responsáveis por conduzir o diálogo
entre as partes.
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om a aproximação
das forças de Moscou
do centro de Kiev, as
ruas e as estradas da capital
ucraniana estão tomadas por
postos de controle montados
por militares ucranianos e russos, pela polícia e por milícias
formadas por civis, que controlam a entrada, a saída e a passagem de pessoas e veículos.
Assim, o nível de tensão e o
risco para quem precisa cruzar
esses locais dependem de quem
comanda os locais. Militares e
policiais ucranianos, até agora,
têm sido os mais previsíveis e os
que mais oferecem segurança.
Eles são profissionais, seguem
ordens claras e especificas de
seus comandantes e, por isso,
não perdem tempo nem energia
com jornalistas que estão no
país para reportar a guerra na
Ucrânia.
As milícias, por outro lado,
menos organizadas e sem um comando claro, muitas vezes motivadas pelo desejo de vingança
contra os invasores, são as que
mais oferecem risco a quem precisa se movimentar pela cidade.
Elas são, em sua maioria, formadas por homens, jovens e adultos, tirados de suas casas e trabalhos, separados de suas famílias,
forçados a pegar em armas que
nem sempre sabem usar.
Muitos acessos que levam ao

centro de Kiev estão bloqueados
ou parcialmente fechados por
obstáculos que vão de muros de
pneus usados e blocos de concreto até ônibus biarticulados e
bondes, além de caminhões e
tratores atravessados nas ruas e
nas avenidas da cidade.
Para chegar à periferia de
Kiev, onde os confrontos entre
forças ucranianas e russas estão
acontecendo, é necessário passar por vários dos postos de controle chefiados por milicianos,
que aparentam estar cada vez
mais cansados e nervosos diante da aproximação do conflito
do centro da cidade.
Eles também carregam uma
desconfiança contra jornalistas.
Para eles, reportagens, fotos e
vídeos representam um risco,
porque temem que, involuntariamente –ou deliberadamente–
, informações estratégicas que
podem ser usadas pelo Exército
russo durante um ataque sejam
compartilhadas. Há, ainda, a expectativa de que jornalistas se
sensibilizem com a situação e
tomem um lado no conflito.
Ontem, o assessor das Forças
Armadas ucranianas em Kiev,
Vladimir Fito, publicou um post
nas mídias sociais no qual estimulava soldados e milicianos
em áreas de combate a atacar
qualquer pessoa em área controlada pelo Exército russo,
mesmo aqueles com identificação de imprensa.

"Defensores do povo! Dirijome a vocês com um grande pedido. Se encontrarem alguém com
um colete escrito PRESS (imprensa), não se trata de um jornalista real, porque não é credenciado em nosso Exército. São
só propagandistas perigosos. O
título de jornalista não se aplica
a eles, que devem ser atacados."
A manifestação do assessor
de imprensa vem na sequência
da morte de três jornalistas em
uma semana.
No domingo passado, o documentarista americano Brent
Renaud foi morto em Irpin após
cruzar um posto de controle.
Dois dias depois, jornalistas que
trabalhavam para o canal Fox
News, o cinegrafista americano
Pierre Zakrzewski e a produtora
ucraniana Oleksandra Kuvshinova, foram mortos a poucos
km de onde Renaud foi atacado.
O governo ucraniano foi rápido
em responsabilizar o Exército
russo pelas mortes, mesmo que,
no caso de Renaud, as circunstâncias ainda não tenham sido
devidamente investigadas.
Os ataques contra Kiev têm se
intensificado. Nos últimos dois
dias, o Exército russo atingiu
prédios residenciais, muitos
ainda com moradores, que decidiram permanecer na cidade
mesmo depois de metade da população civil fugir da capital,
prevendo a violência dos ataques russos.

Brasileira está desaparecida há 14
dias após bombardeio de prédio
ALINE MARTINS/FOLHAPRESS
A artesã paraibana Silvana
Pilipenko, 54, que mora na
Ucrânia há 27 anos, está desaparecida desde o último dia 2, de
acordo com a irmã dela, Rosimeri Vicente. A Ucrânia sofre
uma invasão militar da Rússia
há três semanas.
O prédio de quatro andares
em Mariupol em que Silvana estava com o marido, o engenheiro naval ucraniano Vasili Pilipenko, e a sogra de 86 anos foi
parcialmente bombardeado. A
cidade no sudeste do país, próxima à fronteira com a Rússia,
está há dias sitiada por tropas de
Moscou e vive uma situação humanitária grave, com relatos de
dificuldades de abastecimento.
Procurado, o Itamaraty confirmou que tem conhecimento
do caso da brasileira, mas disse
que não informaria detalhes.
Assim que a guerra começou,
no final de fevereiro, Silvana relatou o que estava acontecendo

aos familiares na Paraíba por
meio de vídeos e outras publicações em suas redes sociais.
Em uma das conversas, comentou sobre as dificuldades
que Mariupol enfrentava com o
cerco russo, citando falta de
água e energia e a escassez de
alimentos nas prateleiras dos supermercados. Preocupada com
o cenário, temia que nos dias seguintes não conseguisse mais
manter contato com a família no
Brasil por falta de internet.
"Ela está morando há muito
tempo na Ucrânia. Sempre houve conflitos por lá, mas nenhum
durava muito tempo, então ela
achou que não iria ser tão sério
dessa vez", conta a irmã, que
mora em João Pessoa.
De acordo com Rosimeri, Silvana visitava com frequência o
Brasil. "Quando o marido embarcava [em missões de trabalho], ela vinha. Ela tinha agendado para voltar para a Paraíba
no dia 20 de março, quando iniciaria um tratamento dentário",

diz, acrescentando que a guerra,
porém, talvez a fizesse adiar a
viagem.
Desde o dia 2, a família não teve mais resposta nem nenhum
contato com Silvana. Uma semana antes do início do conflito, o filho dela, Gabriel Pilipenko, 26,
que tem a mesma profissão do
pai, foi para Taiwan a trabalho.
No entanto, sem conseguir comunicação com os pais e ao saber do bombardeio no prédio onde morava a avó, ele decidiu deixar o emprego durante a viagem.
O jovem conseguiu ir para a
Alemanha e nos próximos dias
tentará voltar para a Ucrânia em
busca de informações dos pais e
da avó.
"Ele disse que não vai direto
para Mariupol, com medo de sofrer com os bombardeios", conta
Rosimeri. Segundo ela, Gabriel
deve viajar primeiro para Odessa, outra importante cidade portuária ao sul da Ucrânia, também na iminência de uma ofensiva russa.

Putin acusa Ocidente pela guerra
e de tentar acabar com a Rússia
Em um novo e agressivo discurso sobre a crise na Ucrânia, o
presidente Vladimir Putin direcionou suas baterias contra o
Ocidente, a quem acusou de
querer "cancelar a Rússia". "A
tentativa de obter uma dominação global está chegando ao
fim", disse.
É a mais inequívoca manifestação de Putin para responsabilizar o Ocidente pela guerra que
conduz há três semanas no vizinho. Ela vem em meio a diversos
movimentos diplomáticos, incluindo os EUA, para tentar
atingir um cessar-fogo.
Pode assim ser lida como
uma exibição para o público interno de determinação e inflexibilidade, enquanto uma solução
aceitável se desenha e os russos
mantêm sua campanha militar

com ataques a várias cidades,
mas não uma ofensiva decisiva.
Putin falava com ministros de
seu gabinete em uma reunião
televisionada. Trouxe as duras
sanções aplicadas por Estados
Unidos e aliados para o centro
de sua crítica. "Querem atingir
cada família russa", afirmou, dizendo que o calote que o país
dará em papéis de sua dívida
"foi imposto" por uma "blitzkrieg econômica".
Com talvez metade de seus
US$ 640 bilhões em reservas
cambiais com o acesso congelado no exterior, Putin disse: "As
ações mostram que ouro e reservas externas podem simplesmente ser roubadas".
É a declaração mais forte
contra o regime de sanções até
agora. Putin falou sobre a ex-
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pectativa de mais inflação e desemprego, e que tudo isso não
passa de um "plano de longo
prazo" do Ocidente para "conter
a Rússia".
"O Ocidente nem se preocupa em esconder que seu objetivo é atingir toda a economia russa, cada russo", afirmou. "Ele está numa campanha informativa
sem precedentes contra a Rússia. É um império de mentiras".
O tom militarista-histórico
seguiu, com a acusação de que o
Ocidente faz o equivalente aos
"pogroms antissemitas na Alemanha [nazista]". Pogrom, na
origem, é uma palavra russa
("causar destruição") usada para determinar as perseguições a
judeus no Império Russo no século 19, sendo depois aplicada
mundo afora.

RJ: preços
da energia
elétrica são
reajustados
Os consumidores do estado do Rio estão pagando mais
caro pela energia elétrica. A
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) aprovou os
reajustes nas tarifas das empresas Light e Enel Rio, concessionárias que prestam o
serviço no estado. Em vigor
desde terça-feira, o aumento
para os clientes de baixa renda
(residencial) e o comercial
tem correção média de 15,53%
e de alta tensão (indústrias),
de 12,89%. O reajuste para
consumidores de baixa tensão
da Enel, na maioria clientes
residenciais, ficou em 17,39%.
Para os clientes de média e alta-tensão, em geral, indústrias
e grandes comércios, a alta é
de 15,38%.
A Aneel informou que, entre
os principais itens que impactaram os números, figuram encargos setoriais e custo de
energia. Segundo a Light, no
reajuste, somente 3,82% estão
relacionados aos serviços de
distribuição e ainda ao reconhecimento dos investimentos
realizados nos últimos cinco
anos. Para efeito de comparação, o IPCA (a inflação oficial
do país), acumulado nos últimos 12 meses é de 10,54%. A
companhia destacou que tem
avançado em melhorias constantes na prestação de serviço e
que, nos últimos cinco anos,
investiu mais de R$ 4,7 bilhões
em infraestrutura e modernização. Em 20212, os investimentos foram superiores em
mais de 60% em relação à média dos últimos quatro anos. O
planejamento da empresa
mantém a previsão de mais recursos na modernização e expansão da rede, o que, conforme a Light, favorece os clientes
com a redução das interrupções no fornecimento e do
tempo de reposição da energia.
A diretora de Energia, Comercialização e Regulação da
Light, Alessandra Amaral, disse
que, em 2021, os custos de
energia da companhia sofreram forte pressão de aumento
devido aos efeitos da escassez
hídrica, tanto pela elevação do
risco hidrológico quanto pelo
aumento do despacho das termelétricas por segurança energética. “Apesar de enfrentar toda a complexidade da área de
concessão, a Light tem um dos
melhores índices de qualidade,
medidos pela frequência e pelas horas de interrupção, entre
as distribuidoras do setor. O
reajuste é essencial para continuarmos com o trabalho de
modernização do nosso sistema e oferecer um serviço cada
vez melhor”, observou.
COMPOSIÇÃO
De acordo com a Light, a tarifa de energia elétrica é composta por custos da distribuição, que formam a parcela B da
tarifa, relativa aos custos diretamente gerenciáveis, administrados pela própria distribuidora, como operação, manutenção e remuneração dos
investimentos, que são os custos de transmissão e geração
de energia. Além disso, há encargos e impostos, chamados
de parcela A, relacionada aos
custos que não são de gestão
da distribuidora, que atua apenas como arrecadadora.
A concessionária acrescentou que a compra de energia
realizada foi responsável por
uma elevação de 5,13% por
causa da maior utilização de
termelétricas, somada aos impactos da alta do custo de combustíveis, do câmbio e da correção pela inflação. Segundo a
Enel, o processo de reajuste começou com um percentual
médio previsto de 29,82% e,
após medidas implementadas
pelo regulador e pela companhia, chegou-se ao percentual
final aprovado pela Aneel de
16,86%. Acrescentou que, com
a parcela do reajuste que lhe
cabe (4,42%), realiza a operação e manutenção de suas atividades e investe nos equipamentos de distribuição .

