
EM CAMPANHA

Bolsonaro lança ‘pacote eleitoral’ de R$ 150 bi 
Em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto para o Palácio do

Planalto, o presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou ontem um amplo pa-
cote de medidas para liberar mais de R$ 150 bilhões em recursos a traba-
lhadores e aposentados em ano eleitoral. O lançamento é mais uma ten-
tativa do presidente em se cacifar à reeleição, reduzir sua rejeição e me-
lhorar sua avaliação na disputa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da

Silva (PT), primeiro colocado nas pesquisas. As medidas integram o cha-
mado Programa Renda e Oportunidade e chegam no momento em que a
alta da inflação tira poder de compra dos brasileiros e o endividamento
das famílias está elevado. Durante a cerimônia de lançamento do progra-
ma, Bolsonaro desferiu ataques a governadores e políticos de oposição,
embora não tenha citado nomes. PÁGINA 2

A atividade econômica brasileira recuou 0,99% em janeiro, na
comparação dessazonalizada com o mês anterior, de acordo com o
indicador IBC-Br do Banco Central, divulgado ontem. De dezembro
de 2021 para janeiro, o índice de atividade calculado pelo BC passou
de 139,86 pontos para 138,48 pontos na série livre de influências sa-

zonais. Esse é o menor nível desde dezembro de 2020, quando o indi-
cador estava em 138,18 pontos. Na comparação com janeiro de 2021,
de acordo com os dados do BC, o IBC-Br registrou estabilidade, com
alta de 0,01%, no cálculo sem ajuste sazonal. No acumulado de 12
meses, a atividade econômica brasileira cresceu 4,73%. PÁGINA 2

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (foto), apresentou ontem
ao presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, estudos
para o fim da situação de emergência sanitária no Brasil devido à
pandemia da Covid-19. Com informações a respeito da situação epi-
demiológica no Brasil, Queiroga e o advogado-geral da União, Bru-
no Bianco, disseram ao presidente do Supremo que essa transição
não será feita de forma abrupta. Na última semana, o presidente Jair
Bolsonaro (PL) disse que até o fim do mês Queiroga irá classificar a
pandemia como endemia, algo que só pode ser feito pela OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde). Na prática, o que o ministro quer é
passar a encarar a Covid como endemia no país. A ideia de Queiroga
é encontrar uma forma de defender o fim de restrições contra o ví-
rus, como o uso obrigatório das máscaras, e fazer aceno a Bolsonaro
e seus apoiadores. Ao sair da reunião com Fux, o ministro da Saúde
disse que a medida é importante com "a desaceleração da Covid na
maior parte do país". "Dentro desse contexto, nós discutimos a du-
ração da emergência sanitária de importância nacional", afirmou
Queiroga. PÁGINA 5

Cúpula da
Petrobras não
vê prazo para
baixar preços 

COMBUSTÍVEIS
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Apesar da pressão exercida
publicamente pelo presidente
Jair Bolsonaro, a cúpula da Pe-
trobras tem dito internamente
que não há prazo para baixar o
preço dos combustíveis, mesmo
com queda na cotação do petró-
leo. A pessoas próximas, o presi-
dente da estatal, general Joa-
quim Silva e Luna, afirma que a
decisão de rever o mega-aumen-
to dado pela Petrobras na gasoli-
na e no diesel depende do com-
portamento do mercado. A con-
ta dependerá da cotação do bar-
ril  da taxa de câmbio e do volu-
me de combustível fornecido
por importadores para o merca-
do local. Os preços estavam sem
reajuste desde 12 de janeiro, de-
pois de quase dois meses de re-
presamento de repasse do insu-
mo básico, o petróleo. PÁGINA 2

Indústrias
operam com
68% de sua
capacidade

CNI

A Utilização da Capacidade
Instalada (UCI) das indústrias
fechou em 68% em fevereiro,
na comparação com janeiro,
informou ontem a Confedera-
ção Nacional da Indústria
(CNI). Segundo a entidade, o
percentual é inferior ao regis-
trado no mesmo período do
ano passado, mas se mantém
no valor da média para os me-
ses de fevereiro e próximo ao
patamar pré-pandemia. As in-
formações são da Agência Bra-
sil. "A UCI é inferior ao registra-
do no mesmo mês do ano pas-
sando, mas naquele período a
indústria vinha de alguns me-
ses de atividade excepcional-
mente alta, por conta da recu-
peração após os meses de pa-
ralisação gerados pela pande-
mia", disse a CNI. PÁGINA 3

IBC-BR

Atividade econômica do 
País cai 0,99% em janeiro

PEDRO LADEIRA/FOLHAPRESS

O uso de máscara deixa de ser obrigatório em ambientes fechados
no estado de São Paulo. O governador João Doria (PSDB) anunciou a
decisão durante o programa "Brasil Urgente" (Band). A medida foi
publicada no decreto nº 66.575, em edição extra do Diário Oficial on-
tem, com efeito imediato. Com isso, o uso de máscara não será mais
exigido em locais fechados no estado. Hospitais, serviços de saúde,
transporte público e locais de acesso, como estações de metrô e trem

e terminais de ônibus, porém, são exceções. Nesses locais, a proteção
contra Covid ainda será obrigatória em São Paulo. O uso de máscara
também continua obrigatório em aviões e em espaços de acesso con-
trolado de aeroportos, como a área de embarque, por norma da An-
visa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Durante o programa,
o tucano afirmou que estava emocionado com o fim da exigência de
uso de máscara. PÁGINA 4

COVID-19

Doria acaba com uso de máscara em SP

Queiroga tem
plano para
tornar Covid
uma endemia
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Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(16/3) 11,75%
Poupança 3
(18/3) 0,60%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 1,83% (fev.)
IPCA 1,01% (fev.)
CDI
0,44 até o dia 16/mar
OURO
BM&F/grama R$ 313,50
EURO Comercial 
Compra: 5,5856 Venda: 5,5862

EURO turismo 
Compra: 5,6279 Venda: 5,8079
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,0758 Venda: 5,0764
DÓLAR comercial
Compra: 5,0332 Venda: 5,0332
DÓLAR turismo
Compra: 5,0355 Venda: 5,2155

PETRORIO ON NM 25.05 +8.16 +1.89

SID NACIONALON 25.80 +7.95 +1.90

MAGAZ LUIZA ON NM 5.54 +7.99 +0.41

CEMIG PN N1 13.54 +6.36 +0.81

GRUPO NATURAON NM 24.80 +5.94 +1.39

MRV ON NM 10.11 −4.89 −0.52

YDUQS PART ON NM 15.81 −3.60 −0.59

PETROBRAS ON N2 32.87 −2.64 −0.89

PETROBRAS PN N2 30.01 −2.66 −0.82

CYRELA REALTON NM 14.70 −1.80 −0.27

PETROBRAS PN N2 30.01 −2.66 −0.82

VALE ON ED NM 94.30 +3.48 +3.17

PETROBRAS ON N2 32.87 −2.64 −0.89

ITAUUNIBANCOPN N1 26.15 +2.19 +0.56

BRADESCO PN N1 21.18 +0.38 +0.08

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 34.480,76 +1,23

NASDAQ Composite 13.614,781 +1,33

Euro STOXX 50 3.887,96 -0,11

CAC 40 6.612,52 +0,36

FTSE 100 7.385,34 +1,28

DAX 30 14.388,06 -0,36

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 1,77% / 113.076,33 / 1.963,90 / Volume: 36.294.641.006 / Quantidade: 4.366.331
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Dólar cai para R$ 5,03,
após BCs definirem
juros; Bolsa sobe 1,77% 
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

O dólar caiu pelo segundo
dia consecutivo após os Ban-
cos Centrais do Brasil e dos Es-
tados Unidos aumentarem os
juros básicos. A Bolsa de Valo-
res de São Paulo (Bovespa)
acompanhou os mercados in-
ternacionais e fechou em forte
alta, apesar da queda nos pa-
péis da Petrobras.  

O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,034, com
recuo de R$ 0,059 (-1,16%). A
cotação chegou a operar em le-
ve alta durante a manhã, mas
consolidou a queda a partir das
11h30, até fechar próxima das
mínimas do dia.

Nos últimos dois dias, a
moeda norte-americana acu-
mula queda de R$ 0,11. Na ter-
ça-feira passada, a divisa tinha
fechado em R$ 5,15 em meio à
correção de preço das com-
modities (bens primários com
cotação internacional). As ex-
pectativas quanto às reuniões
do Federal Reserve (Fed, Ban-
co Central norte-americano) e
do Comitê de Política Monetá-

ria (Copom) do Banco Central
brasileiro também tinham
criado instabilidade no início
da semana.

No mercado de ações, o dia
também foi marcado pelo oti-
mismo. O Índice Bovespa
(Ibovespa), fechou aos
113.076 pontos, com alta de
1,77%. Influenciado pelo
maior apetite internacional ao
risco, o indicador retomou os
níveis de uma semana atrás,
quanto também estava na fai-
xa dos 113 mil pontos.

A decisão do Fed de au-
mentar os juros básicos nos
Estados Unidos em apenas
0,25 ponto percentual trouxe
alívio global. Parte dos inves-
tidores temia que a alta da in-
flação nos Estados Unidos,
no maior nível em 40 anos, e
os impactos da guerra entre
Rússia e Ucrânia fizessem a
autoridade monetária norte-
americana optar por um rea-
juste de 0,5 ponto. Um rea-
juste maior que o esperado
estimularia a fuga de capitais
de países emergentes, como
o Brasil.

Sexta-feira, 18 de março de 2022

IBC-BR

Atividade econômica 
cai quase 1% em janeiro
NATHALIA GARCIA/FOLHAPRESS

A
atividade econômica
brasileira recuou 0,99%
em janeiro, na compa-

ração dessazonalizada com o
mês anterior, de acordo com o
indicador IBC-Br do Banco Cen-
tral, divulgado ontem.

De dezembro de 2021 para
janeiro, o índice de atividade
calculado pelo BC passou de
139,86 pontos para 138,48 pon-
tos na série livre de influências
sazonais. Esse é o menor nível
desde dezembro de 2020, quan-
do o indicador estava em 138,18
pontos.

Na comparação com janeiro
de 2021, de acordo com os da-

dos do BC, o IBC-Br registrou
estabilidade, com alta de 0,01%,
no cálculo sem ajuste sazonal.
No acumulado de 12 meses, a
atividade econômica brasileira
cresceu 4,73%.

O indicador foi divulgado em
meio à desaceleração da econo-
mia, impactada pela elevação da
inflação e da taxa básica de juros
(Selic), que atingiu 11,75% ao
ano em decisão do Copom de
quarta-feira passada.

O IBC-Br havia fechado o ano
de 2021 com resultado mensal
positivo, subindo 0,32% em de-
zembro (dado revisado, ante
0,33%). O recuo de janeiro foi o
primeiro desde setembro do ano
passado, segundo as informa-

ções atualizadas da autoridade
monetária.

Os dados podem ser diferen-
tes dos informados anterior-
mente porque a série passa por
revisões frequentes. Os ajustes
normalmente são residuais.

Na comparação trimestral
dessazonalizada, considerando
o período até janeiro, a econo-
mia brasileira cresceu 0,19% em
relação aos três meses anterio-
res (de agosto a outubro).

O IBC-Br mede o ritmo da ati-
vidade econômica do país ao
longo dos meses e leva em conta
o desempenho dos principais
setores da economia: indústria,
agropecuária e serviços.

Divulgado desde março de

2010, o indicador foi criado pa-
ra auxiliar em decisões de polí-
tica monetária, considerando
que não existe outro dado men-
sal de desempenho do setor
produtivo.

O resultado ficou aquém da
expectativa do mercado. "O
IBC-Br de janeiro reforça nossa
avaliação de que o ritmo da ati-
vidade doméstica permanece
fraco. Por outro lado, os dados
divulgados precisam ser avalia-
dos com cautela (sobretudo em
relação ao carrego estatístico
muito ruim deixado para o de-
sempenho do indicador no pri-
meiro trimestre de 2022)", disse
Rodolfo Margato, economista
da XP, em relatório. 

MERCADOS

Guarulhos terá R$ 100 mi para ampliar terminal 
A GRU Airport, concessioná-

ria que administra o Aeroporto
Internacional de São Paulo, em
Guarulhos (Grande SP), quer
ampliar sua participação no
transporte de cargas no Brasil.
De um grande conector de pas-
sageiros, o aeroporto quer se
tornar um hub de cargas, João
Pita, diretor comercial e de car-
gas da concessionária.

Para isso, deve iniciar no se-

gundo semestre deste ano a am-
pliação de seu terminal de car-
gas, que receberá três novos gal-
pões em uma área de 60 mil me-
tros quadrados (um pouco de 40
mil metros quadrados em área
construída). O investimento de-
ve ficar entre R$ 100 milhões e
R$ 120 milhões e será feito pela
Brookfield -o nome da empresa
foi divulgado na quarta-feira
passada, durante a feira de lo-

gística Intermodal, em São Pau-
lo. Atualmente, o Teca, como o
terminal de cargas é chamado,
tem 145 mil metros quadrados.
Os novos galpões ampliarão a
área em cerca de 25%.

Para o diretor comercial da
concessionária, a experiência na
gestão de passageiros dá condi-
ções de o terminal avançar no
segmento de cargas. "É inegável,
quando você está em qualquer

lugar do mundo, que Guarulhos
está em uma posição central no
transporte de passageiros. Se so-
mos capazes de fazer isso com
passageiros, certamente vamos
ser capazes de fazer na carga. E
ela não se queixa de passar ho-
ras esperando."

O complexo aeroportuário de
Guarulhos tem vantagens em
relação a outros grupos logísti-
cos instalados na região. 

AEROPORTO

‘Em campanha’, Bolsonaro anuncia
pacote para liberar mais de R$ 150 bi 
IDIANA TOMAZELLI E 
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

Em segundo lugar nas pes-
quisas de intenção de voto para
o Palácio do Planalto, o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) anun-
ciou ontem um amplo pacote de
medidas para liberar mais de R$
150 bilhões em recursos a traba-
lhadores e aposentados em ano
eleitoral.

O lançamento é mais uma ten-
tativa do presidente em se cacifar
à reeleição, reduzir sua rejeição e
melhorar sua avaliação na dispu-
ta com o ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT), primeiro
colocado nas pesquisas.

As medidas integram o cha-
mado Programa Renda e Opor-
tunidade e chegam no momen-
to em que a alta da inflação tira
poder de compra dos brasileiros
e o endividamento das famílias

está elevado.
As iniciativas incluem um sa-

que de até R$ 1.000 a 40 milhões
de trabalhadores com saldo nas
contas do FGTS (Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço), co-
mo antecipou o jornal Folha de
S.Paulo. A expectativa é que essa
medida resulte na injeção de R$
30 bilhões na economia.

O governo também vai am-
pliar a margem para contratação
de crédito consignado tendo be-
nefícios ou salários como garan-
tia. A autorização será ampliada a
beneficiários do Auxílio Brasil e
do BPC (Benefício de Prestação
Continuada), como mostrou a
Folha de S.Paulo.

Hoje, o limite é de 30% para
empréstimos e 5% para despesas
com cartão de crédito. O governo
chegou a ampliar a margem total
para 40% durante a pandemia,
mas a medida expirou em 31 de

dezembro de 2021.
Agora, a proposta é ampliar

novamente o limite total para
40%, incluindo também os novos
públicos. A expectativa do gover-
no é que até R$ 77 bilhões sejam
contratados em novos créditos.

O pacote também inclui o lan-
çamento do Microcrédito Digital
Simplificado. A expectativa é que
4,5 milhões de empreendedores
com receita bruta anual de até R$
360 mil sejam beneficiadas nos
primeiros 12 meses.

Para viabilizar as operações, o
governo vai autorizar o uso de R$
3 bilhões do FGTS para aquisição
de cotas do Fundo Garantidor de
Microfinanças, que vai avalizar as
operações.

"A expectativa da medida é in-
cluir empreendedores populares
sem histórico de apoio creditício
no sistema financeiro, mediante
programa aderente à sua realida-

de social, em condições favorá-
veis à sua capacidade de paga-
mento", diz o Ministério do Tra-
balho e Previdência.

Segundo a pasta, os financia-
mentos serão associados a ações
de qualificação técnica e estímu-
lo à formalização dos trabalhado-
res beneficiados. O chamado SIM
Digital será executado pela Caixa
e outras instituições financeiras
interessadas.

No caso da liberação do FGTS,
esta é a terceira vez que o governo
Bolsonaro autoriza saques ex-
traordinários dos recursos do
fundo.

A primeira rodada de libera-
ção do FGTS sob Bolsonaro foi
em 2019, quando a injeção de re-
cursos ajudou a dar sustentação à
atividade econômica. Uma se-
gunda rodada veio em 2020, no
contexto das medidas para com-
bater efeitos da Covid-19.

CORRENDO ATRÁS

Cúpula da Petrobras não vê
prazo para baixar combustíveis
JULIA CHAIB E JULIO
WIZIACK/FOLHAPRESS

Apesar da pressão exercida pu-
blicamente pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL), a cúpula da Petro-
bras tem dito internamente que
não há prazo para baixar o preço
dos combustíveis, mesmo com
queda na cotação do petróleo.

A pessoas próximas, o presi-
dente da estatal, general Joa-
quim Silva e Luna, afirma que a
decisão de rever o mega-au-
mento dado pela Petrobras na
gasolina e no diesel depende do
comportamento do mercado. A
conta dependerá da cotação do
barril do petróleo, da taxa de
câmbio e do volume de combus-

tível fornecido por importado-
res para o mercado local.

Os preços estavam sem reajus-
te desde 12 de janeiro, depois de
quase dois meses de represamen-
to de repasse do insumo básico, o
petróleo.

O militar também avalia que o
cenário a respeito da cotação do
petróleo está instável, e que as

mudanças que têm ocorrido são
conjunturais e não estruturais.

Ontem, por exemplo, os pre-
ços do petróleo subiam 6% depois
que a Agência Internacional de
Energia (IEA, na sigla em inglês)
disse que o mercado poderia per-
der três milhões de barris por dia
(bpd) de petróleo e produtos rus-
sos a partir do próximo mês.

PRESSÃO DE BOLSONARO

Pagamento do 13o dos
aposentados do INSS
começa em 25 de abril

DINHEIRO NA MÃO

CRISTIANE
GERCINA/FOLHAPRESS

Os segurados do INSS (Ins-
tituto Nacional do Seguro So-
cial) com direito ao 13º salário
vão receber, a partir do dia 25
de abril, a primeira parcela da
gratificação natalina, segundo
informações do presidente do
INSS, José Carlos Oliveira.

A antecipação do benefício,
como ocorreu em 2020 e 2021,
foi liberada pelo presidente
Jair Bolsonaro (PL) na tarde de
ontem, ano em que Bolsonaro
deve tentar a reeleição.

A segunda parcela será paga
em maio, conforme calendário
habitual de liberação dos be-
nefícios previdenciários. Têm
direito ao 13º quem recebe
aposentadoria, pensão e auxí-
lios. Ficam de fora do paga-
mento os segurados que ga-
nham BPC (Benefício de Pres-
tação Continuada) e renda
mensal vitalícia.

O dinheiro cai na conta dos
segurados sempre no mês da
competência que está sendo
paga. Em abril, a liberação co-
meça no dia 25, conforme o
número final do benefício,
sem o dígito. Os primeiros a re-
ceber são os beneficiários que
ganham um salário mínimo
(R$ 1.212 neste ano).

Depois, nos primeiros dias
do mês seguinte, começa a li-
beração dos valores para quem
ganha acima do mínimo até o
teto do INSS, de R$ 7.087,22
em 2022. As datas de paga-
mento para este público vão de
2 a 6 de maio.

A segunda parcela, a ser li-
berada em maio, começará a
ser paga pelo instituto também
no dia 25. Recebem primeiro
os segurados com direito ao

salário mínimo e, depois, nos
primeiros dias de junho, quem
ganha valores acima do piso
previdenciário. A data de pa-
gamento para os segurados
que recebem mais vai de 1º a 7
de junho.

CALENDÁRIO 
O segurado consegue ver o

calendário de pagamento no
Meu INSS, seja pelo site ou
aplicativo. Basta acessar usan-
do o CPF e a senha do gov.br.
Na página inicial, Vá em "Para
você" e clique em "Ver mais",
no fim da tela, à direita. De-
pois, vá em "Calendário de pa-
gamento". É possível baixar o
PDF e salvar no computador
ou no celular.

A primeira parcela do 13º
equivale a exatamente metade
do valor do benefício mensal
para os segurados que já esta-
vam aposentados em janeiro
deste ano. Já a segunda tem os
descontos de Imposto de Ren-
da, para quem é obrigado a pa-
gar. Quem passa a receber o
benefício depois ganha os va-
lores de forma proporcional.

Com o pacote, a expectativa
do governo é de injetar R$ 56
bilhões na economia no pri-
meiro semestre, apenas com a
liberação do 13º dos aposenta-
dos. Ao todo, mais de 30 mi-
lhões de beneficiários devem
receber as parcelas.

Em 2020 e 2021, o adianta-
mento da gratificação natalina
foi feito por causa da pande-
mia de coronavírus. A anteci-
pação sempre foi uma reivin-
dicação dos aposentados, o
que fez com que, desde 2006, a
liberação da primeira ocorres-
se no primeiro semestre, sem-
pre por meio de decreto presi-
dencial.

Tels.: (21)

3556-3030
96865-1628







Em ano de eleição, o advogado e professor
em Direito Processual Daniel Neves explica,
em evento organizado pela Emerj, como a

nova Lei de Improbidade Administrativa
coíbe abusos contra réus

Odoutor em Direito Processual Da-
niel Neves, durante o evento “Co-
mentários à Reforma da Lei de

Improbidade Administrativa”, organiza-
do pela Emerj, Escola de Magistratura do
Estado do Rio de Janeiro, aponta que a
nova legislação busca coibir abusos por
parte do Ministério Público, tema sem-
pre relevante, em especial em anos de
eleição. Daniel Neves alerta ainda para o
risco de insegurança jurídica trazida pela
novidade. Mediada pela desembargado-
ra e presidente do Fórum Permanente de
Transparência e Probidade Administrati-
va, Inês da Trindade Chaves de Melo, a
discussão contou com participação na
bancada do desembargador do Municí-
pio do Rio de Janeiro Rafael Oliveira e da
advogada integrante do Fórum Perma-
nente Thaís Marçal.

Uma novidade trazida pela Lei
14.230.2021, explica o advogado é a in-
trodução de dispositivos que têm como
um de seus principais efeitos coibir even-
tuais abusos da parte das ações do Minis-
tério Público e amenizar o aspecto difa-
mante da versão antiga da Lei de Impro-
bidade Administrativa.

“O Superior Tribunal de Justiça havia
dado uma interpretação à Lei de Impro-
bidade Administrativa que, mesmo à luz
da antiga redação, era uma barbaridade
sem fundamentação jurídica séria; o Su-
premo decidira que a indisponibilidade
de bens não dependia da comprovação
do periculum in mora, ou seja, de que a
demora da decisão judicial pudesse
causar um dano grave ou de difícil repa-
ração ao bem tutelado ‘para preservar o
patrimônio público’; a nova lei corrige
isso”, aponta Neves. “Outro ponto trazi-
do pela nova lei é a individualização da
conduta dos réus, o que exige uma apre-
sentação mínima de indícios, em con-
traposição àquilo que acontecia ante-
riormente, quando o promotor apresen-
tava 20, 25, 30 réus, sem nem especificar
em qual medida cada um deles havia
contribuído.”

“Havia uma certa propositura de
ações de improbidade administrativa en-
tusiasmada demais por parte do Ministé-
rio Público; a nova lei é um absurdo, abu-
siva, um tiro no pé do combate à corrup-
ção?”, questiona, de forma retórica Ne-
ves, para logo na sequência trazer sua
conclusão. “Não, é uma correção de ru-
mos em alguns entendimentos equivo-
cados do STJ; busca evitar ações nati-
mortas, mesmo sem evidências, que pre-
judicavam os réus durante anos”.

O advogado destaca outra mudança
que imprime maior proteção ao acusado,
trazido pelo artigo 17, parágrafo 18, que
dita que a recusa do réu em ser interroga-
do, ou seu silêncio, não implica em con-
fissão. Ou seja, o interrogatório não é
mais utilizado como meio de prova, mas
de defesa. “O artigo 19, parágrafo 1º, pre-
vê que não há presunção de veracidade
na revelia porque essa é uma consequên-
cia típica dos processos sancionatórios;
poderão apontar o dedo e dizer, ‘ah, ago-

ra ficou fácil, o réu nem contesta e o Mi-
nistério Público continua com o ônus de
provar’; mas não é assim no processo pe-
nal? Não é assim no processo adminis-
trativo sancionatório? A regra básica do
processo acusatório não é o in dubio pro
reo, princípio que implica que na dúvida
interpreta-se em favor do acusado?”, ar-
gumenta o advogado Daniel Neves, ao
mesmo tempo em que justifica seu credo
de que a nova legislação fecha espaço pa-
ra o depoimento pessoal.

“Se esse novo dispositivo da lei prevê
que não cabe interrogatório, a conse-
quência é a vedação do depoimento pes-
soal, que seria um ‘drible na vaca’; por-
que eu não chamaria o réu para um in-
terrogatório, convocaria para um depoi-
mento pessoal, o acusado se recusaria, e
eu apontaria, ‘ah, essa negativa se trata
de confissão...’.” Se trouxe novidades po-
sitivas, tanto Neves quanto Oliveira con-
cordam que a nova lei também embute o
potencial para a insegurança jurídica.

“A Lei 14.230/2021 que alterou a an-
tiga legislação de Improbidade Admi-
nistrativa é uma revolução, um tsuna-
mi, que ‘pôs vários bodes na sala’”, defi-
ne Neves ao abrir sua apresentação.
“Em termos processuais, tivemos mu-
danças visíveis e outras não-expressas;
teremos que, durante anos, estudar e
discutir até dimensionar exatamente o
que aconteceu.”

O advogado cita durante sua fala di-
versos exemplos de dúvidas que nasce-
ram com a reforma, especialmente na
forma como a nova Lei de Improbidade
Administrativa dialogará a partir de ago-
ra com outras leis.

“O artigo 12, parágrafo 9º da Lei de Im-
probidade Administrativa diz que a apli-
cação da sanção depende do transitado e
julgado, que se espelha na presunção de
inocência da constituição federal, só que
no penal existe prisão preventiva”, diz
Neves, para exemplificar como isso se
aplicaria a um caso da vida real. “O Mi-
nistério Público entra com uma ação
porque quer tirar um prefeito, mas como
o mandato é de quatro anos, e ele já cum-
priu dois, se não tirar agora, nunca mais
será possível aplicar a pena; a pergunta
que fica é se para assegurar a aplicação
da pena posso antecipá-la? Porque não
dá para aplicar a pena depois do manda-
to cumprido.”

A principal conclusão para os advo-
gados que atuam na área da Improbida-
de Administrativa é que a nova legisla-
ção exigirá um profissional muito mais
versátil para atuar em seus processos.
“A nova Lei de Improbidade Adminis-
trativa exige um novo profissional mul-
tiáreas, terá que entender de direito pe-
nal, processo penal, direito administra-
tivo, processo administrativo, processo
civil, direito constitucional e não sei
mais quais outras especialidades”, con-
clui Neves.

Daniel Amorim Assumpção Neves – É
advogado, mestre e doutor em Direito

Processual pela Faculdade de Direito
da USP. É professor titular do progra-
ma de mestrado e doutorado da FA-
DISP. É parecerista na área do Direito
Processual Civil e sócio fundador do
Neves, De Rosso e Fonseca Advogados.
Possui intensa atuação acadêmica no
Direito: é professor assistente do Profes-
sor Antonio Carlos Marcato nos cursos
de graduação, mestrado e doutorado
da Faculdade de Direito da USP. É au-
tor de importantes obras do Direito
Processual Civil como o Novo CPC
Comparado - Código de Processo Civil –
Lei 13.105/2015, editora Método – Fo-
rense, em parceria com Luiz Fux; Ma-
nual de Direito Processual Civil, edito-
ra Método; Manual de Improbidade
Administrativa, editora Método; Ma-
nual de Direito do Consumidor, editora
Método; e Manual de Processo Coletivo,
editora Método, entre outras publica-
ções. É autor também do Novo CPC Co-
mentado Artigo por Artigo, editora Jus-
podivm. E está à disposição da impren-
sa para tratar de temas complexos do
Direito.

*Neves, De Rosso e Fonseca Advoga-
dos – Fundado em 1998, o Escritório se
destaca pelo atendimento personaliza-
do nas mais diversas áreas do Direito.
Atua nos segmentos do Direito Civil,
Societário, Administrativo, Responsa-
bilidade Civil, Contratos, Imobiliário,
Comercial, Empresarial, Ambiental,
Saúde, Consumidor, Desportivo e Fa-
mília, para citar apenas alguns dos
mais expressivos em sua carteira. Aten-
de grandes empresas dos setores Ban-
cário (Relações de Consumo, Planos
Econômicos), Hoteleiro, Varejista, Gás
e Energia, Saúde, Alimentação, Edito-
rial, entre os mais significativos. O es-
critório foi criado inicialmente para
atender as imensas demandas judi-
ciais de grandes bancos brasileiros, em
diversas partes do País. Por isso, tem fi-
liais e sócios locados nas regiões Sudes-
te (sede na capital paulista) e Nordeste
(Natal e Recife), onde conta com um
corpo jurídico forte e altamente capa-
citado, além da permanente dedicação
dos sócios fundadores, que atendem
pessoalmente aos clientes e estão sem-
pre à frente de todas as demandas, o
que é uma prioridade para eles e uma
marca da banca. Por ser um Escritório
de médio porte, os sócios têm condições
de acompanhar de perto toda a dinâ-
mica dos clientes, que recebem essa
atenção diretamente, sem intermedia-
ção de coordenadores de áreas. Com o
tempo e experiência de mercado, inves-
tiu nas demais áreas e em processos es-
tratégicos, sem abrir mão da estrutura
de massificado. Dentre as instituições
financeiras, presta serviços para os
mais relevantes bancos instalados no
País, atendendo suas carteiras de pro-
cessos especiais e de massificado no
Brasil inteiro, mas principalmente nas
regiões Sudeste e Nordeste.

Indústrias operam com
68% de sua capacidade

CNI

A Utilização da Capacida-
de Instalada (UCI) das indús-
trias fechou em 68% em feve-
reiro, na comparação com ja-
neiro, informou ontem a Con-
federação Nacional da Indús-
tria (CNI). Segundo a entida-
de, o percentual é inferior ao
registrado no mesmo período
do ano passado, mas se man-
tém no valor da média para os
meses de fevereiro e próximo
ao patamar pré-pandemia. As
informações são da Agência
Brasil.

"A UCI é inferior ao registra-
do no mesmo mês do ano pas-
sando, mas naquele período a
indústria vinha de alguns me-
ses de atividade excepcional-
mente alta, por conta da recu-
peração após os meses de para-
lisação gerados pela pande-
mia", disse a CNI.

As informações fazem parte
do boletim Sondagem Indus-
trial, que também traz informa-

ções a respeito da evolução da
produção, evolução do número
de empregos, dos estoques, en-
tre outros indicadores.

Os índices avaliados pela
CNI apresentam variação de 0
a 10. Valores acima de 50 indi-
cam aumento do emprego, es-
toque acima do planejado ou
utilização da capacidade ins-
talada acima do usual. Valores
abaixo de 50, indicam que o
nível de atividade está abaixo
do usual.

Segundo a entidade, em fe-
vereiro, o índice de evolução da
produção ficou em 47,9 pontos,
resultado que está abaixo da li-
nha divisória de 50 pontos, que
separa a queda e o crescimento
da produção. Este é o terceiro
mês consecutivo de queda.

"Mesmo assim, o indicador
subiu 4,8 pontos em relação a
janeiro, em uma mostra de
queda foi menos intensa e me-
nos disseminada", disse a CNI.
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Uso de máscara deixa de ser
obrigatório em lugar fechado 
CARLOS PETROCILO/FOLHAPRESS

O
uso de máscara deixa
de ser obrigatório em
ambientes fechados

no estado de São Paulo. O gover-
nador João Doria (PSDB) anun-
ciou a decisão durante o progra-
ma "Brasil Urgente" (Band.

A medida foi publicada no
decreto nº 66.575, em edição
extra do Diário Oficial ontem,
com efeito imediato. Com isso,
o uso de máscara não será mais
exigido em locais fechados no
estado.

Hospitais, serviços de saúde,
transporte público e locais de
acesso, como estações de me-
trô e trem e terminais de ôni-
bus, porém, são exceções. Nes-
ses locais, a proteção contra
Covid ainda será obrigatória
em São Paulo.

O uso de máscara também
continua obrigatório em aviões
e em espaços de acesso contro-
lado de aeroportos, como a área
de embarque, por norma da An-
visa (Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária).

Durante o programa, o tuca-
no afirmou que estava emocio-
nado com o fim da exigência de
uso de máscara.

"Estou até emocionado. Esta-
mos há 24 meses utilizando a
máscara. Tive que usar como
forma de exemplo. Com o con-
trole da pandemia, podemos ca-
minhar sem a obrigatoriedade
da máscara nos ambientes fe-
chados, obviamente nos abertos
também, como estava liberado
desde semana passada", afir-
mou o governador.

"O uso de máscara é opcio-
nal. Recomendamos a todos os
cuidados, que continuem lavan-
do as mãos. Que todos possam
contribuir para que não precisa-
mos mais utilizar as máscaras."

Doria definiu a situação co-
mo um "momento de alegria, de
festejar". "Mas cuidado, conti-
nue com sua cautela. Se você
achar que deve usar máscara,
use. Continue com seu álcool
gel na sua casa, carro, trabalho.
Mas estamos decidindo através
da ciência", completou.

A medida é válida para os 645

municípios do estado, indepen-
dentemente do nível de imuni-
zação em crianças e adolescen-
tes em cada cidade. As prefeitu-
ras, entretanto, podem optar
por manter medidas mais rígi-
das para o uso de máscara.

Na capital paulista, o decreto
será seguido. O prefeito Ricardo
Nunes (MDB) disse à reporta-
gem que acompanhará a flexibi-
lização.

"Vamos seguir, até porque a
cidade de São Paulo tem indica-
dores melhores do que a média
do estado. Temos hoje 83% das
crianças vacinas com primeira
dose, 100% dos adolescentes e
adultos com a segunda dose,
70% dos adultos com a terceira
dose. Vamos seguir, mantendo a
obrigatoriedade nos transportes
coletivos e nos hospitais", disse
Nunes.

Já em Campinas, no interior
do estado, a prefeitura anunciou
que só se pronunciará a respeito
nesta sexta-feira.

Para a flexibilização, a gestão
Doria afirma que foi levado em
consideração o fato de 14 dias

depois do feriado de Carnaval
ter sido observada uma manu-
tenção da melhora dos indica-
dores epidemiológicos.

"Os especialistas levaram em
consideração o índice de vaci-
nação com duas doses no esta-
do, que atingiu a meta definida
pela OMS (Organização Mun-
dial de Saúde) e do MS (Ministé-
rio da Saúde), de 90% da popu-
lação elegível, ou seja, acima de
5 anos imunizada", diz o gover-
no, em nota.

No dia 9 deste mês, conforme
antecipado pelo jornal Folha de
S.Paulo, o item deixou de ser ob-
rigatório em espaços abertos no
estado de São Paulo. A exigên-
cia, no entanto, ainda valia para
ambientes fechados.

Até semana passada, o go-
vernador e o Comitê Científico
do estado trabalhavam com a
previsão de anunciar o final da
regra para lugares fechados até
o final deste mês. Na última
sexta, Doria disse que a popula-
ção estaria livre da máscara, em
definitivo, a partir do dia 23
deste mês.

Prefeitura assina contrato para
construção de 48 km de ciclovias 

A Prefeitura de São Paulo as-
sinou o contrato para a constru-
ção de 48 km de ciclovias nos
próximos meses. Segundo a ad-
ministração municipal, os servi-
ços de execução de parte das
obras teve início nesta semana.
No último ano, 41 ciclistas foram
mortos no trânsito da capital, re-
corde desde o início da série his-
tórica, em 2015.

Os trechos foram definidos em
audiências públicas e oficinas
com integrantes da sociedade ci-
vil. Entre as ciclovias a serem im-
plantadas está a conexão da Ra-
dial Leste com a região central da
capital paulista, uma ligação de 3

km apontada há muitos anos co-
mo prioritária por quem pedala e
vive na zona leste.

Outra conexão importante se-
rá o trecho de 7 km entre as ave-
nidas Nossa Senhora do Sabará e
Alberto de Zagottis com a ciclovia
do rio Pinheiros, na altura da es-
tação Jurubatuba, da linha 9-es-
meralda.

Segundo a prefeitura, já estão
em execução nesta semana as
obras nas avenidas República do
Líbano e Indianópolis e na rua Se-
na Madureira, todas na zona sul.

Os contratos para a constru-
ção das ciclovias fazem parte de
duas concorrências vencidas pe-

la empresa Habitem, no voltar to-
tal de R$ 17 milhões.

A prefeitura afirma que, desde
2019, ampliou em 35% a malha
cicloviária da capital, com a en-
trega de 177 km. Também diz que
320 km de ciclovias e ciclofaixas
foram reformadas. A cidade con-
ta atualmente com 699,2 km para
bicicletas.

Segundo a Secretaria de Mo-
bilidade e Trânsito e a Compa-
nhia de Engenharia Tráfego
(CET), 157 km de ciclovias já fo-
ram definidos para este ano,
após audiências públicas e en-
contros periódicos da Câmara
Temática de Bicicleta.

Plano municipal prevê que,
até 2028, a cidade conte com uma
malha cicloviária de 1.800 km.

Nota técnica divulgada em
agosto pelo CEM (Centro de Es-
tudos da Metrópole), ligado à
USP (Universidade de São Pau-
lo), mostrou que pessoas brancas
e de classe alta são as mais bene-
ficiadas pela infraestrutura ciclo-
viária da cidade.

A nota apontou que a renda de
quem mora a até 300 metros de
ciclovias e ciclofaixas é 43%
maior que a média da capital. Ao
redor de estações de bicicletas
compartilhas, então, é 223% su-
perior à média.

BICICLETA

Omissão de Covid-19
em atestado de óbito é
atribuída a esquecimento

PREVENT SENIOR

A diretora técnica da ANS
(Agência Nacional de Saúde Su-
plementar), Daniela Kinoshita
Ota, atribuiu a falhas humanas a
omissão do código de Covid-19
nos atestados de óbito de pacien-
tes da Prevent Senior. A operadora
de saúde é acusada por médicos
de adulterar os documentos para
forjar as estatísticas da doença.

De acordo com a diretora téc-
nica, houve esquecimento de fun-
cionários que elaboraram os ates-

tados de óbito "pela situação, a
quantidade de pessoas que esta-
vam sendo internadas, a quanti-
dade de profissionais que estavam
atuando naquele momento". "A
gente entende que [foram falhas
humanas]", disse a diretora à CPI
da Câmara Municipal ontem.

A ANS vem acompanhando os
procedimentos da operadora de
saúde desde outubro do ano pas-
sado, quando a diretora técnica foi
nomeada. Segundo ela, a opera-

Prefeito e Bolsonaro fazem
acordo sobre o Campo de Marte
PEDRO RAFAEL VILELA/ABRASIL 

O presidente Jair Bolsonaro e o
prefeito de São Paulo, Ricardo
Nunes, se reuniram ontem, no
Palácio do Planalto, para assinar o
acordo que põe fim à disputa ju-
dicial de décadas entre a prefeitu-
ra e o governo federal pelo Campo
de Marte, aeródromo localizado
na Zona Norte da capital paulista.  

Uma ação judicial iniciada
em 1958 questionava o domínio

do Campo de Marte pelo gover-
no federal. No processo, a prefei-
tura pleiteava uma indenização
bilionária a ser paga pela União
pelo uso indevido da área. Com
o acordo, a prefeitura terá dívida
R$ 25 bilhões com a União total-
mente extinta, em troca do fim
da ação judicial e o repasse defi-
nitivo do controle do aeroporto
pelo governo federal.

“Agora a gente resolve o caso
do Campo de Marte que tem 64

anos, maior acordo do governo
federal e da prefeitura de São
Paulo feito até hoje. Isso repre-
senta recursos disponíveis na
prefeitura para a infraestrutura,
fazer ações na saúde, na educa-
ção e no atendimento dos mais
vulneráveis”, celebrou o prefeito
Ricardo Nunes. Até o acordo ser
fechado, a prefeitura repassava
anualmente cerca de R$ 3 bi-
lhões à União para quitação da
dívida, o que dava mais de R$

250 milhões por mês.
O Campo de Marte é o primei-

ro aeroporto da cidade de São
Paulo e havia sido ocupado por
tropas do governo federal em
1932, durante a Revolução Cons-
titucionalista, um levante paulis-
ta contra o governo Getúlio Var-
gas, que acabou sendo debelado.
Atualmente, o local não recebe
voos comerciais regulares. Há
apenas operação de helicóptero
e aviões de pequeno porte.

ZONA NORTE
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Cardeal Tempesta

O Senhor é
bondoso e

compassivo

Celebramos neste próximo domingo o terceiro do
tempo quaresmal. Já estamos chegando na meta-

de desse grande retiro espiritual que fazemos para
nos preparar bem para celebrarmos o mistério da pai-
xão, morte e ressurreição de Jesus. 

A Quaresma é o tempo propício para a oração, je-
jum e a caridade, além da prática da penitência e da
lectio divina mais abundante. Se não começamos a fa-
zer ainda, podemos começar agora, sempre é tempo
de converter o nosso coração para Deus. Se ainda não
realizamos a nossa confissão auricular, podemos ain-
da fazer (existem os mutirões de confissões e as 24 ho-
ras para o Senhor estão chegando), da mesma forma
se ainda não praticamos o nosso jejum, podemos ain-
da o fazer. O jejum não necessariamente é abster-se
de algum alimento, mas podemos abster-se de algo
que nos afasta de Deus, como a internet, celular, tele-
visão etc. 

Que a partir da Palavra que iremos ouvir neste do-
mingo e da Eucaristia que iremos participar e comun-
gar possamos produzir bons frutos por onde passar-
mos. Através da Quaresma, somos chamados a cortar
o mal pela raiz e produzir frutos de bondade, mansi-
dão, paz e justiça. Os frutos da conversão vêm a nós
por meio do Espírito Santo, que Ele direcione os nos-
sos caminhos e nos faça celebrarmos verdadeiramen-
te a Páscoa. 

A oração da coleta da missa desse domingo nos diz
que a oração, jejum e a esmola são os remédios contra
o pecado. Com certeza, Jesus enquanto esteve sofren-
do as tentações no deserto praticou esses três pilares e
venceu as tentações. Que o Espírito Santo nos ilumine
e que, por meio dessas práticas quaresmais, possa-
mos vencer as tentações que apareçam. 

A primeira leitura da missa dominical é do livro do
Êxodo (Ex 3, 1-8a. 13- 15). O trecho apresenta o episó-
dio da sarça ardente. Moisés fica encantado com o
que via e o porquê do fogo não se consumir. O Senhor
diz para Moisés tirar as sandálias dos pés, pois o lugar
que pisava era santo. Deus viu o sofrimento que o po-
vo passava no deserto, o liberta da escravidão e o con-
duz à terra prometida. Moisés se torna o portador de
Deus e anuncia ao povo que Deus o libertaria da es-
cravidão. Moisés iria dizer ao povo que aquele que
existe desde sempre libertaria esse povo da escravi-
dão, somente a Ele, eles devem prestar culto e a ne-
nhum outro. 

O salmo responsorial é o 102 (103). O refrão do sal-
mo diz que o Senhor é bondoso e compassivo. Ele
perdoa toda a nossa culpa e acolhe com carinho o pe-
cador que se arrepende de seus pecados. Podemos
cair muitas vezes, mas se de coração sincero nos arre-
pendermos do pecado, o Senhor nos acolhe e perdoa
a nossa falta. Esse é o tempo propício para voltarmos
ao Senhor de todo o coração. 

A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Co-
ríntios (1Cor 10, 1-6. 10-12). Paulo diz para a comuni-
dade o que aconteceu ao povo de Deus, como Deus o
libertou do Egito e como Moisés o guiou a pé enxuto
pelo Mar Vermelho. Só que o povo de Deus murmu-
rou muito contra Deus, mesmo quando Deus o liber-
tou do Egito, era um povo de cabeça dura. Paulo aler-
ta a comunidade de Corinto e a nós hoje para não fa-
zermos o mesmo que esse povo fez, mas sermos sem-
pre agradecidos a Deus. 

O Evangelho deste domingo é de Lucas (Lc 13, 1-9).
Nesse trecho do Evangelho, algumas pessoas trazem
notícias a Jesus sobre alguns galileus que Pilatos man-
dou matar e que misturou o sangue deles junto com o
sacrifício que ofereciam, além da questão da torre de
Siloé que caiu e matou 18. E Jesus diz que eles não eram
menos pecadores do que todos os outros. E que se eles
não se converterem, morrerão da mesma forma. 

Todos somos pecadores e, por isso, não podemos
julgar ninguém, antes temos que olhar para nós mes-
mos, nos arrepender de nossos pecados e nos conver-
ter, para merecermos a vida eterna. O Tempo da Qua-
resma, como já dissemos, é propício para a conver-
são, por isso, olhemos para nós mesmos, não julgue-
mos os outros e nos arrependamos de nossos peca-
dos, para sermos merecedores da vida eterna. 

A perícope deste domingo se conclui com a pará-
bola da figueira. Já estava plantada há três anos e não
vinha produzindo frutos. O dono da figueira disse ao
empregado para cortá-la. Mas o empregado disse ao
dono da figueira para esperar um pouco mais, iria ca-
var em volta e adubar, e se não produzisse fruto, aí
sim poderia cortar. 

O dono da figueira podemos dizer que é Deus e nós
somos essas figueiras, somos chamados a produzir
frutos durante a nossa vida. Frutos de esperança, paz,
justiça e caridade (lembremos da CF 22). Temos que
produzir frutos que nos aproximam de Deus e que nos
conduzirão para a salvação eterna. Não podemos dei-
xar que o dono da figueira corte a figueira, não pode-
mos ser inúteis apenas ocupando a terra, mas temos
que sempre produzir frutos, para que o Senhor não
venha nos cortar. 

Celebremos com alegria o terceiro domingo da
Quaresma, e que o Espírito Santo nos oriente para es-
se caminho de conversão, para produzirmos frutos de
fé, esperança e caridade. 

dora finalizou no fim de fevereiro
o Plano de Saneamento Assisten-
cial, mecanismo criado para sanar
os problemas no atendimento aos
beneficiários. 

"Vamos começar a ver mudan-
ças na estrutura de atendimento a
partir de março", disse a diretora
técnica. Em relação aos cuidados
paliativos, que concentram a
maior parte das denúncias de fa-
miliares e de pacientes, a diretora
disse que foi recomendado um re-
forço no treinamento da equipe
para esclarecer os conceitos de
cuidados paliativos, "que estavam
criando conflitos entre médicos e
pacientes".

Segundo a diretora, a Prevent
Senior se comprometeu a reestru-
turar a comissão que decide sobre
esse tipo de tratamento.

A diretora técnica da ANS afir-
mou que foram encontradas fa-

lhas na atuação em três comissões
da Prevent Senior, de Ética Médi-
ca, de Revisão de Prontuários e de
Revisão de Óbitos. "Não revisa-
vam todos os óbitos que estava
acontecendo, não tinha registro
disso", disse Daniela sobre falhas
na gestão de documentos.

Em relação às visitas às unida-
des de atendimento, a diretora
afirmou que em um dos prontos-
socorros da rede o ar condiciona-
do não era suficiente para manter
a temperatura do ambiente, que
fica abafado. "É um pronto-socor-
ro com bastante gente e também
idosos, ainda mais no momento
da pandemia."

Convocados pela terceira vez
para prestar depoimento à CPI
ontem, os donos da operadora de
saúde, os irmãos Fernando e
Eduardo Parrillo, não comparece-
ram à sessão. 







Marília Arraes decide
sair do PT e racha
base de Lula em PE 

ELEIÇÕES

MÔNICA
BERGAMO/FOLHAPRESS

A deputada federal Marília
Arraes (PT-PE) decidiu sair do
PT e estuda se filiar ao MDB ou
ao Solidariedade, legenda com
as quais intensificou as conver-
sas nesta semana.

Com isso, a base de suporte
da candidatura de Lula à Presi-
dência fica rachada em Per-
nambuco.

Uma das principais lideran-
ças do partido no estado, Marí-
lia está contrariada com o que
considera veto do senador
Humberto Costa (PT-PE) à can-
didatura dela ao Senado.

Ele defende o nome do de-
putado Carlos Veras (PT-PE)
para concorrer ao cargo. O pro-
blema é que, de acordo com
pesquisa feita pelo instituto Em-
petec e publicada pelo jornal
Diário de Pernambuco, Veras
tem apenas 1% dos votos, e Ma-
rília, 25,8%.

De acordo com interlocuto-
res da parlamentar, além de
Humberto Costa tentar barrar
a liderança de Marília, ela con-
sidera que não tem sido respei-
tada pelos dirigentes da legen-
da e sequer é ouvida sobre a
condução dos rumos políticos
do partido.

Ela deve se reunir com Lula
nos próximos dias e há, entre

seus apoiadores, quem consi-
dere que ele conseguiria articu-
lar um acordo para demovê-la
da decisão. A possibilidade, no
entanto, é considerada remota.

Marília ainda não sabe se se-
rá candidata ao Senado ou ao
governo do Estado, batendo
chapa com Danilo Cabral, que
será candidato numa aliança
entre o PSB e o PT.

Ela já decidiu, no entanto,
que seguirá apoiando Lula para
presidente da República.

Ela deve se reunir com Lula
nos próximos dias e há, entre
seus apoiadores, quem consi-
dere que ele conseguiria articu-
lar um acordo para demovê-la
da decisão. A possibilidade, no
entanto, é considerada remota.

Marília ainda não sabe se se-
rá candidata ao Senado ou ao
governo do Estado, batendo
chapa com Danilo Cabral, que
será candidato numa aliança
entre o PSB e o PT.

Ela já decidiu, no entanto,
que seguirá apoiando Lula para
presidente da República.

Neta de Miguel Arraes, Marí-
lia disputou a prefeitura de Re-
cife em 2020 contra seu primo,
João Campos (PSB-PE).

Ele acabou vencendo, com
56% dos votos válidos. Mas ela
se firmou como uma das mais
importantes lideranças de es-
querda do estado.

AGRADANDO AO CHEFE

Queiroga tem plano para
tornar Covid uma endemia
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

O
ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga,
apresentou ontem

ao presidente do STF (Supre-
mo Tribunal  Federal) ,  Luiz
Fux, estudos para o fim da si-
tuação de emergência sanitá-
ria no Brasil devido à pande-
mia da Covid-19.

Com informações a respeito
da situação epidemiológica no
Brasil, Queiroga e o advogado-
geral da União, Bruno Bianco,
disseram ao presidente do Su-
premo que essa transição não
será feita de forma abrupta.

Na última semana, o presi-

dente Jair Bolsonaro (PL) disse
que até o fim do mês Queiroga
irá classificar a pandemia como
endemia, algo que só pode ser
feito pela OMS (Organização
Mundial da Saúde). Na prática,
o que o ministro quer é passar a
encarar a Covid como endemia
no país.

A ideia de Queiroga é encon-
trar uma forma de defender o
fim de restrições contra o vírus,
como o uso obrigatório das más-
caras, e fazer aceno a Bolsonaro
e seus apoiadores.

Ao sair da reunião com Fux, o
ministro da Saúde disse que a
medida é importante com "a de-
saceleração da Covid na maior

parte do país".
"Dentro desse contexto, nós

discutimos a duração da emer-
gência sanitária de importância
nacional", afirmou Queiroga.

Segundo o ministro, a ideia
do governo é encerrar a emer-
gência sanitária, mas preservan-
do vacinas –que em alguns ca-
sos têm registro de uso emer-
gencial– "para aqueles que pre-
cisam delas".

Como apontou o jornal Folha
de S.Paulo, auxiliares de Queiro-
ga avaliam que uma saída para
manter as vacinas é publicar um
instrumento transitório para re-
conhecer que a doença perdeu
força, estimular a redução das

restrições, mas deixar margem
para manter o uso emergencial
das vacinas.

Integrantes da Saúde ainda
vão medir se a mudança ou re-
vogação da portaria também
impede a continuidade de ou-
tras ações liberadas em situa-
ções de crise, como contrata-
ções sem licitações e a emissão
de créditos extraordinários, que
não são computados dentro do
teto de gastos.

Desde o começo da pande-
mia, questões relativas a medi-
das relacionadas à Covid, como
a obrigatoriedade do uso de
máscaras, têm passado pelo Su-
premo.

É prematuro deixar de exigir máscara
com alta de casos na China e Europa 
CLÁUDIA COLLUCCI/FOLHAPRESS

Especialistas afirmam que
ainda é muito prematuro o go-
verno paulista liberar o uso de
máscaras em locais fechados,
ainda mais diante da circulação
da nova sub-variante da Ômi-
cron, a BA.2, que levou a um au-
mento de casos e internações em
países da Europa e da Ásia.

O anúncio foi feito pelo go-
vernador João Doria (PSDB) du-
rante o programa "Brasil Urgen-
te" (Band), do apresentador José
Luiz Datena, pré-candidato ao
Senado na chapa encabeçada
pelo PSDB em São Paulo. A me-
dida vale no estado de São Paulo
a partir desta quinta-feira. No
Rio, a flexibilização já está em vi-
gor desde o último dia 7.

Dados de sequenciamento
genômico de laboratórios públi-
cos e privados mostram que a
BA.2 responde atualmente por
2% a 5% das amostras sequen-
ciadas no Brasil. Há estudos que
sugerem que ela possa ser até
40% mais transmissível que a li-

nhagem anterior.
Segundo Alexandre Naime,

vice-presidente da SBI (Socieda-
de Brasileira de Infectologia),
embora a liberação das másca-
ras em ambientes fechados seja
um passo natural nas medidas
de flexibilização, isso só deve
acontecer dentro de um cenário
em que os marcadores epide-
miológicos mostrem uma queda
linear e sustentável dos casos
novos e de taxas de transmissão.

"E não é o que a gente está
vendo. A média móvel de casos
novos no Brasil caiu muito, mas
agora está num platô, não está
baixando mais. Vivemos um ce-
nário de incerteza a curto prazo.
Há uma preocupação com avan-
ço da subvariante BA.2", diz.

Segundo ele, levando em con-
ta que a BA.2 deve ser tornar a
variante predominante nas pró-
ximas semanas, talvez não seja o
momento de liberar as máscaras
em ambientes fechados.

"As decisões precisam estar
mais bem baseadas em indica-
dores científicos do que em dis-

curso político. Não é porque o
Rio liberou que a gente tem que
liberar", afirma.

Ainda que seja possível, dian-
te de um novo aumento de casos,
voltar a atrás na decisão sobre o
uso de máscaras, ele lembra que
esses recuos trazem muita des-
confiança à população.

"(Sobre o aumento da alta de
casos na Europa) Não dá para
colocar tudo nas costas do vírus.
Apesar de a BA.2 ser mais trans-
missível, ela deixa de ser se você
estiver usando constantemente
máscaras."

Uma alternativa a ser avalia-
da, segundo ele, seria uma flexi-
bilização com separação de am-
bientes fechados. Por exemplo,
bancos e repartições públicas
são locais fechados, com aglo-
meração, e não seriam candida-
tos a uma liberação neste mo-
mento. Já ambientes mais espa-
çosos, como museus, que permi-
tem um distanciamento entre as
pessoas, talvez sejam.

O epidemiologista Eliseu
Waldman, professor sênior do

departamento de epidemiologia
da USP, concorda que sejam di-
ferentes os riscos de contágio de
estar em um ônibus lotado e em
um museu, mas diz que condu-
tas muito específicas podem não
ser compreendidas por parte da
população.

Ele também considera apres-
sada a liberação do uso da más-
cara em ambientes fechados e
diz que o ideia seria esperar a
pandemia entrar, de fato, em
uma fase endêmica. "Precisamos
entender em que patamar vamos
ficar nessa situação endêmica. (a
decisão de Doria) É uma conduta
política, em ano eleitoral."

Para Vitor Mori, pesquisador
da Universidade de Vermont e
membro do Observatório Co-
vid-19, o estado de São Paulo
demorou bastante para flexibili-
zar o uso de máscaras em am-
bientes ao ar livre e agora está
sendo precipitado em liberar o
uso em ambientes fechados.
"Ainda nem houve tempo para
avaliar a flexibilização do uso ao
ar livre", diz.

ESPECIALISTAS

Comissão da Câmara divulga em
perfil oficial conteúdo pró-Rússia 
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

A Comissão de Legislação
Participativa da Câmara do De-
putados tem divulgado, em seu
perfil oficial no Twitter, notícias
da guerra na Ucrânia sob o ponto
de vista da Rússia, país invasor.

O conteúdo não tem relação
direta com a função primordial
da comissão, que é "facilitar a
participação da sociedade no
processo de elaboração legisla-
tiva", por meio de sugestões de
leis e emendas.

A comissão tem compartilha-
do, por exemplo, links da versão

em espanhol do canal Russia To-
day, ligado ao Kremlin, que foi ba-
nido por diversos países ociden-
tais junto com outros meios, sob a
justificativa de que disseminam
desinformação. A Rússia acusa
estes governos de promoverem
censura contra os veículos.

O perfil da CLP chegou a re-
tuitar uma espécie de tutorial do
canal russo ensinando as pes-
soas a burlarem o bloqueio e se-
guirem acompanhando a pro-
gramação.

Também houve postagens
feitas pela comissão relatando
que políticos latino-americanos

e jornalistas europeus condena-
ram a censura à emissora russa.

Outro veículo pró-Moscou di-
vulgado pela comissão é a emis-
sora Telesur, ligada ao governo
da Venezuela, que é aliado do
presidente Vladimir Putin.

No último dia 14 de março, a
CLP no Twitter traduziu parte de
reportagem do canal venezuela-
no com declaração do porta-voz
do Ministério da Defesa russo,
major-general Igor Konashen-
kov. Ele condenou o que afir-
mou ser um ataque lançado por
nacionalistas ucranianos contra
a cidade de Donetsk, que teria

matado 20 civis e ferido outros
28, incluindo crianças.

Presidente da Comissão, o
deputado federal Waldenor Pe-
reira (PT-BA) disse que não
orientou os responsáveis pelo
perfil a compartilhar material
pró-Rússia, e que foi informado
do fato pelo Painel.

"Estou me surpreendendo
com essa informação. Não tem
orientação minha nem de ne-
nhum parlamentar sobre isso,
ao menos do que eu tenha co-
nhecimento", disse. Ele afirmou
que iria se inteirar sobre o caso e
adotar medidas a respeito.

OUTRA VERSÃO

PF prende militar por
arrendamento ilegal 
de terra indígena

FUNAI

FABIANO
MAISONNAVE/FOLHAPRESS

A Polícia Federal prendeu
ontem o coordenador regional
da Funai (Fundação Nacional
do Índio) em Ribeirão Casca-
lheira (MT), o militar inativo
da Marinha Jussielson Gonçal-
ves Silva, sob a acusação de in-
termediar o arrendamento de
terras indígenas para pecuaris-
tas.

Silva é um dos diversos mi-
litares que assumiram coorde-
nações regionais da Funai na
Amazônia sob o governo Jair
Bolsonaro (PL). O suboficial
da Marinha foi nomeado para
Ribeirão Cascalheira (782 km
a nordeste de Cuiabá) em 18
de março de 2020.

A operação Res Capta, rea-
l izada em conjunto com o

MPF (Ministério Público Fe-
deral), envolveu cerca de 50
policiais federais e visa de-
sarticular um esquema en-
volvendo fazendeiros, servi-
dores da Funai e uma lide-
rança da Terra Indígena Ma-
rãiwatsédé, do povo xavante.

Foram cumpridos outros
dois mandados de prisão, se-
te  mandados de busca e
apreensão e duas ordens ju-
diciais  de afastamento de
cargo público, segundo a PF.

De acordo com a investiga-
ção, servidores da Funai (Fun-
dação Nacional do Índio) em
Ribeirão Cascalheira estariam
cobrando valores de grandes
fazendeiros da região com 15
arrendamentos dentro de Ma-
rãiwatsédé. O montante de
propina chegava a R$ 900 mil
por mês.

Defesa Do Val cita
Moro e diz que áudios
não podem ser prova 

CASSAÇÃO

A defesa prévia que o depu-
tado Arthur do Val (sem parti-
do) entregou ontem na As-
sembleia Legislativa de São
Paulo (Alesp) afirma que os
áudios sexistas que ele enviou
a amigos não podem ser usa-
dos como prova para cassar o
mandato dele por serem
"mensagens privadas" vaza-
das "ilicitamente".

Nos áudios, ele diz, entre
outras coisas, que mulheres
"ucranianas são fáceis porque
são pobres".

O documento também afir-
ma que o Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar da As-
sembleia paulista não tem
competência para julgar "cri-
me de opinião cometido no ex-
terior" -o deputado, segundo o
texto, enviou as mensagens
quando estava na Eslováquia,
após ter saído da Ucrânia.

A defesa acrescenta ainda
que Arthur estava licenciado
do cargo quando enviou as
mensagens de áudio a um
grupo de amigos pelo What-
sApp. Assim, a argumentação
conclui ser "juridicamente im-
possível" a perda do mandato
pelo deputado e solicita que a
representação contra Arthur
não seja admitida pelo colegia-
do. O órgão se reúne hoje para
decidir sobre a admissibilida-
de do processo.

"Resta claro que mensagens
privadas enviadas em grupo
privado de amigos não têm
força probatória e, ainda, por
terem sido 'vazadas' sem o
consentimento do autor das
falas, é considerada prova ilíci-
ta por afrontar direitos funda-
mentais estabelecidos na Car-
ta Maior da República", diz a
defesa do deputado.

Supremo valida prorrogações 
de interceptações telefônicas

O Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu ontem validar as
prorrogações de interceptações
telefônicas em investigações cri-
minais. Pela decisão, os juízes de-
verão fundamentar as autoriza-
ções de grampos telefônicos com
base em fatos concretos, que es-
tejam relacionados com as inves-
tigações, sendo ilegal a utilização
de argumentos genéricos.  

O caso foi decidido em um re-
curso protocolado pelo Ministé-
rio Público Federal (MPF) con-
tra a decisão do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) que anulou
as interceptações realizadas na
investigação do Caso Sundown,
apuração da Polícia Federal
(PF), realizada em 2004, que
apurou crimes de corrupção de
agentes públicos e lavagem de

dinheiro no Paraná.
A discussão estava em torno

da constitucionalidade da pror-
rogação das escutas. De acordo
com o artigo 5º da Lei nº
9.296/96, a interceptação telefô-
nica pode ser determinada por
meio de decisão fundamentada
do magistrado e não poderá ex-
ceder prazo de 15 dias, renová-
vel pelo mesmo prazo, compro-

vada indispensabilidade como
meio de prova.

Na prática, o Judiciário admi-
te a prorrogação das intercepta-
ções por mais de 30 dias, porém,
por meio de decisões funda-
mentadas.

Contudo, a decisão do STF
estabeleceu balizas para as deci-
sões de magistrados que autori-
zam as prorrogações.

ESCUTAS
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Lei Seca completa 13
anos investindo em
fiscalização inteligente

TRÂNSITO

ALANA GANDRA/ABRASIL 

A Operação Lei Seca com-
pletou ontem 13 anos inves-
tindo em tecnologia para
aperfeiçoar suas ações de fis-
calização. “Por isso, criaremos
a Lei Seca Volante. Com esse
trabalho de inteligência, nós
vamos combater o aplicativo
que identifica a localização
das blitzes. A ideia é mudar ra-
pidamente de local, caso seja
necessário. A nossa intenção
não é de forma alguma punir o
cidadão, mas sim salvar vi-
das”. A afirmação foi feita pelo
secretário de Governo, Rodri-
go Bacellar, durante cerimô-
nia de comemoração pelo 13º
aniversário da Operação Lei
Seca, na Cinelândia, região
central do Rio.  

Na ocasião, o governador
Cláudio Castro anunciou a ex-
pansão do programa, que pas-
sará de 15 para 30 equipes e de
261 para 347 agentes, incluin-
do policiais militares e agentes
civis. A operação terá mais seis
vans e oito motocicletas novas
em sua frota.

Uma novidade que tem re-
forçado a atuação da Opera-
ção Lei Seca nos últimos me-
ses é o uso das câmeras portá-
teis (bodycams), adquiridas
recentemente pelo governo
fluminense. Atualmente, 96
equipamentos desse tipo são
utilizados nas blitzes para dar
mais transparência e credibili-
dade às ações.

Cláudio Castro ressaltou
que o grande intuito da Opera-
ção Lei Seca “é atuar de forma
educacional e preventiva para
incentivar as pessoas a não in-
gerirem bebida alcoólica ao
dirigir. É uma ação que salva
vidas. Outro ponto importante
é o fato de a Polícia Militar
(PM) estar nas ruas, o que cer-
tamente ajuda na segurança

pública”, disse o governador.

BALANÇO
Durante os 13 anos da Ope-

ração Lei Seca, mais de 3 mi-
lhões de motoristas foram
abordados em cerca de 28 mil
blitzes realizadas em todo o
estado. O programa retirou
das ruas mais de 200 mil mo-
toristas que dirigiam embria-
gados. Levantamento do Dos-
siê de Trânsito, feito pelo Insti-
tuto de Segurança Pública
(ISP) comparando os mesmos
períodos dos anos de 2019 e
2021, revelou redução de 40%
no número de vítimas fatais e
não fatais em acidentes de
trânsito no estado.

A operação realizou tam-
bém quase 20 mil ações de
conscientização nas ruas,
eventos, bares e restaurantes,
além de palestras em escolas,
universidades e empresas de
todo o estado. A equipe de
educação inclui pessoas com
deficiência (PCDs), vítimas
de acidentes de trânsito pro-
vocados pela mistura de ál-
cool e direção. Eles atuam
conscientizando os motoris-
tas e reforçando a mensagem
da Operação: “Nunca dirija
depois de beber”.

O superintendente da Lei
Seca, tenente-coronel PM Fá-
bio Pinho, destacou que com
mais efetivo e aumento da fro-
ta, o programa poderá atuar
em mais locais e salvar ainda
mais vidas. “Conquistamos
muitos avanços logísticos, tec-
nológicos e de pessoal. E os re-
sultados estão aí, com instru-
mentos de controle de pesqui-
sa que comprovam isso. A
Operação Lei Seca é uma polí-
tica pública focada em salvar
vidas, fazer prevenções de
trânsito e melhorar a qualida-
de viária do cidadão fluminen-
se”, declarou Pinho.

UCRÂNIA

IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

E
m mais um sinal preocu-
pante para aqueles que
temem o endurecimento

do controle de Vladimir Putin so-
bre a Rússia, o Kremlin disse nes-
ta quinta-feira que o país precisa
passar por uma "auto purificação"
para se livrar de "traidores" con-
trários à guerra na Ucrânia.

"Nesses temos difíceis, muitas
pessoas mostraram o que são.
Traidores", disse o porta-voz de
Putin, Dmitri Peskov, elaborando
sobre a fala na véspera do presi-
dente, que havia acusado o Oci-
dente de plantar uma "quinta co-
luna" para gerar "conflito civil" no
seu país.

Segundo ele disse numa entre-
vista coletiva virtual no Kremlin, a
Rússia precisa passar por uma
"auto purificação para distinguir
patriotas verdadeiros da escória e
dos traidores".

Os comentários vêm na se-
quência de uma série de protestos
contra a guerra na Ucrânia, como
o da editora de um telejornal esta-
tal que mostrou um cartaz contra
o conflito ao vivo e inúmeros inte-
lectuais e artistas que deixaram
seus postos em entidades ligadas
ao governo.

Até a primeira bailarina do
mais famoso balé russo, o do Tea-
tro Bolchoi em Moscou, deixou a
posição em protesto pela invasão
do país vizinho, iniciada por Putin
há exatas três semanas. Na narra-
tiva putinista, tudo isso é resulta-
do de o Ocidente ter imposto san-
ções a partir de uma guerra que
forçou sobre a Rússia.

Para evitar comparações com
o período mais brutal da existên-
cia da União Soviética, o governo
do ditador Josef Stálin (1927-53),
Peskov disse que o processo já
está em curso de forma "natural".
"Eles desaparecem sozinhos de
nossas vidas. Algumas pessoas
estão deixando seus postos, ou-
tros o trabalho, outros o país. É
assim que a purificação aconte-
ce", disse.

"Eu achei a fala absolutamente
assustadora, parece coisa do Gu-
lag", diz Svetlana, uma jornalista
que trabalha para sites indepen-
dentes e está considerando deixar
a Rússia para encontrar o namo-
rado, o cientista político Mikhail,
que foi para Riga (Letônia) ficar
com parentes. Ambos pedem pa-
ra não divulgar seus sobrenomes.

Gulag (acrônimo russo para
Chefia de Administração de Cam-
pos) era o sistema de campos de
concentração para adversários do
regime comunista, instaurado so-
bre o modelo czarista pelo funda-

dor do Estado soviético, Vladimir
Lênin, em 1923. Até 1961, 18 mi-
lhões de pessoas passaram por
eles, a maioria nas décadas de 30
a 50, sob Stálin.

Conhecedor da causa, o líder
do Partido Comunista, Guennadi
Ziuganov, disse que "nós precisa-
mos derrotar a quinta coluna que
está pronta para nos esfaquear
pelas costas". A agremiação é a
maior da oposição consentida a
Putin, mas não avança o sinal e se
alinha ao Kremlin em momentos
como o atual.

O caso da editora Marina Ov-
siannikova, que trabalhava na TV
estatal Canal Um e fez seu protes-
to com um cartaz ao vivo na se-
gunda-feira passada, é exemplar.
Ela foi multada num julgamento
administrativo relâmpago na ter-
ça-feira, mas diz seguir sob risco –
a França já ofereceu asilo a ela.

Isso porque a Procuradoria
russa disse que ainda estuda pro-
cessá-la criminalmente, sob os
termos da lei aprovada logo de-
pois do início da guerra que prevê
até 15 anos de prisão para quem
espalhar o que o Kremlin consi-
dera fake news sobre a "operação
militar especial", o nome oficial
do conflito para Putin.

Svetlana era daquelas que
achava que a lei era uma intimi-
dação justamente para afugen-
tar a classe média contrária à
guerra, que tem lotado hotéis e
imobiliárias em Istambul, Tbili-
si, Riga e outras capitais de paí-
ses próximos.

"Agora já acho que pode ser
algo pior", afirmou, em conso-
nância com o temor de que o re-

gime autocrático de Putin, que
sempre teve válvulas de escape
libertárias para a elite e para a
classe média, venha a se fechar
de vez numa ditadura –em espe-
cial se tiver uma vitória militar a
vender na Ucrânia.

Ela se comunica pela rede Te-
legram, a mais usada pelos rus-
sos. Disse que recebeu o aviso de
seu banco que o cartão de crédito
internacional que ela usa, que lhe
permite acessar sites estrangeiros
pagando um serviço de VPN (re-
des que usam servidores em ou-
tros países, burlando censuras lo-
cais), vai expirar até o próximo
domingo.

"Sem perceber, a Visa e a Mas-
tercard (que saíram da operação
russa) estão ajudando Putin", es-
creveu no Twitter o cientista polí-
tico Andrei Kolesnikov, do Centro
Carnegie de Moscou.

Também nesta quarta, a Justi-
ça russa estendeu em dois meses
a prisão de Brittney Griner, a es-
trela do basquete americano que
joga na Rússia e foi detida em um
aeroporto de Moscou, sob acusa-
ção de trazer óleo de haxixe na
mala –o que pode dar 10 anos de
cadeia. O advogado dela diz que a
atleta está sendo perseguida só
por ser americana.

Isso não significa, contudo,
que haja um movimento contra a
guerra majoritário na Rússia. As
pesquisas disponíveis, todas esta-
tais e, portanto, suspeitas, colo-
cam o apoio na casa dos 60%.
Muito se deve ao fato de que as
pessoas mais velhas se informam
majoritariamente pelos meios es-
tatais, TV aberta principalmente.

Obviamente, a situação muda
entre os mais abastados e jovens,
que agora veem a ideia de uma
Rússia ocidentalizada esfarelar
com a guerra de Putin. Há cerca
de 15 mil pessoas que foram deti-
das e depois soltas por protestar
contra o conflito desde 24 de feve-
reiro, segundo a ONG OVD-Info.
É bastante gente, mas número de-
clinante e que não configura a re-
volução que as TVs ocidentais
gostam de pintar.

A chave para qualquer mu-
dança reside na elite do país, que
até aqui se mantém fiel ao chefe
do Kremlin, apesar de sinais aqui
e ali de dissenso. Se isso será sufi-
ciente para estimular um movi-
mento palaciano contra Putin, é
insondável de fora.

Ainda nesta quinta, o chefe da
principal empresa do país, a esta-
tal de gás Gazprom, convocou
seus 500 mil funcionários a defen-
der Putin. "Hoje, como nunca, é
importante nos mantermos com-
prometidos com a causa comum,
apoiar nosso presidente", escre-
veu Alexei Miller em uma carta
aos empregados.

Miller é aliado de Putin desde
que o atual presidente trabalhava
para o prefeito liberal de São Pe-
tersburgo Anatoli Sobtchak no co-
meço dos anos 1990. Ele criticou
as sanções ocidentais à Rússia no
texto, que não cita a guerra nomi-
nalmente e é datado do dia 5.

A Gazprom é a maior acionista
dos projetos Nord Stream, a dupla
de gasodutos Rússia-Alemanha
cujo segundo ramo está congela-
do como retaliação de Berlim pela
guerra.

Cruz Vermelha deixa Mariupol após
agravamento de crise humanitária

A equipe do Comitê Inter-
nacional  da Cruz Vermelha
(CICV) teve de deixar a cidade
ucraniana de Mariupol, uma
das principais regiões alvo de
ataques russos, devido à falta
de capacidade operacional no
local.

A informação foi confirma-
da pelo presidente do CICV, o
suíço Peter  Maurer,  nesta
quinta-feira. Ele está em uma
missão de cinco dias em terri-
tório ucraniano, atualmente na
capital Kiev.

Falando a repórteres, Mau-
rer  disse que Mariupol  é  o
exemplo mais emblemático da
crítica situação humanitária
no país do Leste Europeu. Não
pôde, porém, dar informações
sobre possíveis vítimas do ata-
que a um teatro da cidade que,
segundo autoridades locais,
abrigava centenas de pessoas.

Maurer descreveu o conflito
como a mais importante crise
humanitária observada na Eu-
ropa "em muito tempo". E ins-
tou os governos russo e ucra-
niano a priorizarem a mitiga-
ção do sofrimento civil nas ne-
gociações, que seguem virtual-

mente nesta quinta.
"Selar acordos para corre-

dores humanitários e permitir
a entrada de ajuda humanitá-
ria devem ser partes centrais
da negociação", disse o presi-
dente do CICV. Ele também
pediu que infraestruturas civis,
como hospitais e escolas, se-
jam poupadas dos ataques.

Não há previsão de quando
a equipe da Cruz Vermelha,
hoje nos arredores de Mariu-
pol, conseguirá retornar para a
cidade, mas Maurer disse que
espera ser "em breve".

Onze caminhões com 200
toneladas de ajuda humanitá-
ria da organização chegaram à
Ucrânia na quarta-feira passa-
da. A Cruz Vermelha atua no
país desde 2014, época da ane-
xação da península da Crimeia
pela Rússia,  que despertou
também conflitos na porção
leste do país, de maioria étnica
russa.

BIDEN E XI 
A Casa Branca informou

que o presidente Joe Biden fa-
lará nesta sexta-feira com o lí-
der chinês, Xi Jinping, pela pri-

meira vez sobre a  crise na
Ucrânia.

Os EUA vêm pressionando
Pequim a não apoiar militar-
mente ou economicamente o
aliado Vladimir  Putin,  sob
pressão pelas sanções adota-
das pelo Ocidente e aliados.

Washington chegou a dizer
que os chineses haviam aceita-
do ajudar Moscou, o que foi
negado pelos dois rivais.

PUTIN E ERDOGAN
O presidente da Turquia,

Tayyip Erdogan, ofereceu em
um telefonema com o presi-
dente da Rússia, Vladimir Pu-
tin, nesta quinta-feira, para re-
cebê-lo e ao presidente ucra-
niano, Volodymyr Zelenskiy,
para negociações, de acordo
com seu gabinete.  

Segundo um comunicado,
Erdogan disse a Putin que po-
de ser necessário um encontro
entre os dois presidentes para
se chegar a um acordo sobre
determinadas questões. O lí-
der turco também disse que
um cessar-fogo duradouro po-
de abrir caminho para uma so-
lução de longo prazo.

Guerra já afeta
segurança
alimentar na
África e Oriente

O impacto do conflito na
Ucrânia já afeta o Oriente Médio
e o Norte de África e continuará
a se alastrar rapidamente, adver-
tiu hoje o Fundo Internacional
para o Desenvolvimento Agríco-
la (Fida) das Nações Unidas.  

O aumento dos preços dos
alimentos e a escassez de cultu-
ras resultantes do conflito já se
fazem sentir no Oriente Médio e
no Norte da África e estão se es-
tendendo aos países mais vulne-
ráveis do mundo, incluindo o
Chifre da África, onde as pessoas
mais pobres estão em maior ris-
co, disse a agência da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU),
sediada em Roma, em nota di-
vulgada nesta quinta-feira.

"Um quarto das exportações
mundiais de trigo é proveniente
da Rússia e da Ucrânia" e "40%
do trigo e do milho da Ucrânia
são destinados ao Oriente Médio
e à África, que já se debatem com
problemas de fome, e onde a es-
cassez de alimentos ou o aumen-
to dos preços corre o risco de em-
purrar milhões de pessoas para a
pobreza", afirma a agência.

Estado compra área
de estaleiro Caneco 

CAJU

O Governo do Estado arre-
matou, em leilão realizado na
quarta-feira passada, a área do
estaleiro Caneco, no bairro do
Caju, região portuária do Rio
de Janeiro. O objetivo é im-
plantar um complexo pesquei-
ro e um condomínio industrial
no local. A área foi arrematada
por R$ 96 milhões, 50% do va-
lor inicial proposto, de R$ 192
milhões.

“A economia do mar faz
parte do DNA do Estado do
Rio, que já ocupou o primeiro
lugar na pesca extrativa mari-
nha brasileira. Temos mais de
630 quilômetros de costa, so-
mos o terceiro litoral mais ex-
tenso do Brasil e o principal
consumidor de pescado do
país. Vamos recuperar o prota-
gonismo desse importante se-
tor da economia, que gera tan-
tos empregos para a popula-
ção fluminense”, destaca o go-
vernador Cláudio Castro.

A aquisição da área do esta-
leiro está alinhada com as ini-
ciativas do Governo do Rio em
prol do setor pesqueiro do es-
tado, como o Decreto nº
47.813/2021, que institui a Co-
missão de Desenvolvimento da
Economia do Mar (Cedemar),
a Lei nº 9.466/2021, que cria a
política estadual de incentivo à
economia do mar como estra-
tégia de desenvolvimento so-
cioeconômico do Rio de Janei-
ro, e a Lei nº 9.545/2022, que
dispõe sobre a implantação do
Complexo Pesqueiro do Estado
do Rio de Janeiro e autoriza o
estado a buscar parcerias pú-
blico-privadas para a realiza-
ção do empreendimento.

O secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Energia e
Relações Internacionais, Vini-
cius Farah, diz que a criação de
um Complexo Pesqueiro para

o estado atende a uma deman-
da do setor, apresentada em
reuniões da Cedemar, e explica
que a área tem grande poten-
cial para atração de empresas:

Com 135 mil m², o Comple-
xo Caneco possui uma infraes-
trutura já existente, um amplo
cais para atracação de embar-
cações e descarga de pescado,
um galpão que comporta a co-
mercialização do pescado, e lo-
calização estratégica, próximo
à ponte Rio-Niterói, a rodovias
importantes e a um dos portos
mais competitivos do país para
distribuição de cargas para os
Estados Unidos e Europa.

Há 30 anos, o Rio de Janeiro
ocupava a primeira posição na
produção de pescado marinho
no país, com significativa gera-
ção de empregos. Contava
com cerca de 20 grandes in-
dústrias de conserva de pesca-
do instaladas na região da Baía
de Guanabara, entre elas a Go-
mes da Costa e a Coqueiro.

“A implantação de um en-
treposto pesqueiro será o iní-
cio da recuperação do setor,
atraindo indústrias beneficia-
doras e proporcionando me-
lhor qualidade para o produto
final e para os seus colabora-
dores. A centralização do de-
sembarque de pescado permi-
tirá melhores estatísticas e ges-
tão, assim como uma melhor
promoção de políticas públi-
cas para o setor”, avalia o se-
cretário Farah.

Fundado em 1886, o Estalei-
ro Caneco foi um dos princi-
pais do país, desde o início da
indústria de construção naval.
O espaço tinha capacidade pa-
ra construir navios de até 2.500
toneladas e ainda contava com
uma ponte rolante com capa-
cidade para levantar até 5.000
toneladas.
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O presidente dos EUA, Joe Biden, voltou a ata-
car seu homólogo russo, Vladimir Putin, ontem.
Em evento no Capitólio, ele disse que a guerra na
Ucrânia tem sido liderada por um "ditador assas-
sino e puro bandido", sem citar Putin nominal-
mente. Biden comentava a posição do Reino Uni-
do e da Irlanda contra o conflito, em um evento
pelo dia de são Patrício.

Um dia antes, o presidente americano havia
chamado Putin de "criminoso de guerra" -o que foi
rebatido pelo Kremlin como "retórica inaceitável e
imperdoável".

Nesta quinta, o secretário de Estado Antony
Blinken disse que concorda com Biden e que os
ataques militares da Rússia na Ucrânia consti-
tuem "crimes de guerra".

"Atirar intencionalmente em civis é um crime

de guerra. Depois de toda a destruição nas últimas
semanas, é difícil para mim concluir que os russos
estão fazendo o oposto", disse Blinken durante en-
trevista coletiva, esclarecendo que o processo legal
para uma acusação ainda estava em andamento.

"O presidente Biden disse que, na opinião dele,
crimes de guerra foram cometidos na Ucrânia.
Pessoalmente, eu concordo", acrescentou. Blinken
prometeu compartilhar os resultados de uma in-
vestigação do Departamento de Estado sobre o as-
sunto com órgãos internacionais que também
apuram os responsáveis por ataques contra civis
na Ucrânia.

Ele ainda comentou as negociações envol-
vendo Ucrânia e Rússia e disse que não vê "es-
forços significativos" por parte de Moscou para
acabar com a guerra.

‘Antipaz’, Biden segue colocando 
fogo na guerra da Ucrânia

Putin quer Rússia 'purificada de
traidores' contrários à guerra 
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