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Antipaz, Biden
pressiona Xi a
não se aliar a
Putin na guerra 

UCRÂNIA

STF

Na primeira conversa entre os
líderes das maiores economias
do mundo sobre a guerra na
Ucrânia, o Xi Jinping criticou as
sanções impostas à Rússia ao Joe
Biden e defendeu o fim rápido do
conflito. O americano, por sua
vez, disse que a China arcaria
com "consequências" se ajudar
Vladimir Putin. De olho no temor
de um dia ser alvo de algo seme-
lhante, caso por exemplo use a
força para reabsorver a ilha autô-
noma de Taiwan, o chinês aler-
tou para o risco de crise global se
as punições forem ampliadas.
Aliado de Vladimir Putin, Xi está
sob pressão de Washington para
não apoiar financeira ou militar-
mente o esforço de guerra do
russo, cujo país foi submetido a
duras sanções. PÁGINA 6

Desemprego cai para 11,2%,
mas renda recua quase 10% 

O desemprego voltou a cair no Brasil, mas a renda do trabalho de-
sabou quase 10% no intervalo de um ano, indicam dados divulgados
nesta sexta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística). No trimestre móvel encerrado em janeiro, a taxa de desocu-
pação recuou para 11,2%. É a menor marca para o período desde o

começo de 2016, quando a economia nacional atravessava recessão.
À época, a taxa estava em 9,6%. Já a renda média do trabalho foi esti-
mada em R$ 2.489 no intervalo até janeiro de 2022. Trata-se do me-
nor valor para os trimestres comparáveis na série histórica, iniciada
em 2012, diz o IBGE. PÁGINA 2

Moraes atende
PF e bloqueia
Telegram em
todo o Brasil

O ministro do STF Alexandre de Moraes (foto) acolheu pedido da
Polícia Federal e determinou que as plataformas e provedores de in-
ternet bloqueiem o funcionamento do Telegram em todo o Brasil. A
decisão, que veio a público nesta sexta-feira, estipula multa diária de
R$ 100 mil caso as empresas deixem de adotar as providências neces-
sárias para suspender a utilização do serviço de mensagens. Foi fixa-
da em R$ 500 mil a multa diária se os responsáveis pelo aplicativo
não cumprirem ordens anteriores do próprio magistrado no inquéri-
to da fake news, incluindo a retirada do ar de publicação do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) com informações falsas sobre as urnas ele-
trônicas. PÁGINA 2

O presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto) disse, nesta sexta-feira, querer que povos indí-
genas se sintam "como nós" e façam com suas terras "exatamente o que fazemos com a
nossa". As declarações foram dadas durante cerimônia de entrega da Medalha do Mérito
Indigenista no Ministério da Justiça. Bolsonaro e ministros foram agraciados com a home-
nagem. "Somos exatamente iguais. Todos nós viemos à terra pela graça de Deus", disse o
chefe do Executivo, com um cocar na cabeça e uma criança indígena no colo. PÁGINA 5

FOLHAPRESS

‘Inimigo dos índios’, Bolsonaro
ganha medalha indigenista 

CARA DE PAU

O GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência indicou aval a garimpos
de ouro em terras indígenas intocadas na Amazônia em caso de aprovação de uma nova
lei que libere mineração nesses territórios. O apontamento do GSI aparece em um docu-
mento enviado pelo ministro, general Augusto Heleno (foto), ao STF, em 22 de fevereiro.
Duas ações -do PV e da Rede Sustentabilidade- contestam sete atos do general que libe-
raram o avanço de garimpos numa das regiões mais preservadas da Amazônia. PÁGINA 3

General deu aval a garimpo
de ouro em terras indígenas

MINISTRO DO GSI

PEDRO LADEIRA/FOLHAPRESS
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Economia

Bolsa fecha no maior
nível em seis meses
com melhoria externa 
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Em um dia de alívio no mer-
cado internacional, a Bolsa de
Valores de São Paulo (Boves-
pa) voltou a ter forte alta e al-
cançou o maior nível em seis
meses. O dólar voltou a aproxi-
mar-se de R$ 5, chegando a
operar em R$ 4,99 por diversas
vezes ao longo do dia, com a
entrada de fluxos externos.

O Índice Bovespa(Boves-
pa), encerrou esta sexta-feira
aos 115.311 pontos, com alta
de 1,98%. O indicador está no
maior nível desde 14 de se-
tembro do ano passado. Com
valorização de 3,22% na se-
mana, a Bolsa teve o melhor
desempenho semanal desde
janeiro.

As ações da Petrobras, as
mais negociadas, recupera-
ram-se da queda do dia ante-
rior e ajudaram a sustentar o
índice. Os papéis ordinários
(com direito a voto em as-
sembleia de acionista) subi-
ram 1,22%. As ações prefe-

renciais (com preferência na
distribuição de dividendos)
valorizaram-se 2,13%. Nos
últimos dias, os papéis da Pe-
trobras têm experimentado
volatilidade por causa de dis-
cussões em torno de uma
eventual mudança na políti-
ca de preços para os combus-
tíveis.

O mercado de câmbio tam-
bém teve um dia de otimismo.
O dólar comercial fechou o dia
vendido a R$ 5,016, com recuo
de 0,37% e no menor nível
desde o último dia 9. Pela ma-
nhã, a cotação teve um início
tenso, chegando a operar em
R$ 5,07, mas caiu durante a
tarde com o ingresso de divi-
sas externas.

Essa foi a terceira queda se-
guida da moeda norte-ameri-
cana, que caiu R$ 0,15 desde
que fechou próxima a R$ 5,16,
na última terça-feira. A divisa
encerrou a semana com que-
da de 0,76% e acumula recuo
de 2,72% em março e de 9,98%
em 2022.

Sábado, domingo e segunda-feira, 19, 20 e 21 de março de 2022

IBGE

Desemprego cai para 11,2%,
mas renda recua quase 10% 
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

O
desemprego voltou a
cair no Brasil, mas a
renda do trabalho de-

sabou quase 10% no intervalo de
um ano, indicam dados divulga-
dos nesta sexta-feira pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística).

No trimestre móvel encerra-
do em janeiro, a taxa de desocu-
pação recuou para 11,2%. É a
menor marca para o período
desde o começo de 2016, quan-
do a economia nacional atraves-
sava recessão. À época, a taxa
estava em 9,6%.

Já a renda média do trabalho
foi estimada em R$ 2.489 no inter-
valo até janeiro de 2022. Trata-se
do menor valor para os trimestres
comparáveis na série histórica,
iniciada em 2012, diz o IBGE.

O indicador, chamado de
rendimento real habitual, é cor-
rigido pela inflação. A pressão
inflacionária, aliás, ajuda a ex-
plicar a queda na renda, sinali-
zou a coordenadora de Traba-
lho e Rendimento do IBGE,
Adriana Beringuy.

A redução do indicador foi de
1,1% frente ao trimestre imedia-
tamente anterior, de agosto a
outubro de 2021. Em relação ao
mesmo intervalo de um ano an-
tes (novembro de 2020 a janeiro
de 2021), a baixa foi mais inten-
sa, de 9,7%.

"A retração dos rendimentos,
que costuma ser associada ao
trabalhador informal, esteve
disseminada para outras formas

de inserção, e não apenas às re-
lacionadas à informalidade",
disse Adriana.

"Embora haja expansão da
ocupação e mais pessoas traba-
lhando, isso não está se reverten-
do em crescimento do rendimen-
to dos trabalhadores em geral",
completou.

A taxa de desemprego de
11,2% veio próxima das expectati-
vas do mercado financeiro. Ana-
listas consultados pela agência
Bloomberg projetavam 11,3%.

Até janeiro, a população de-
sempregada recuou para 12 mi-
lhões. Pelas estatísticas oficiais,
uma pessoa é considerada deso-
cupada quando não tem traba-
lho e segue à procura de oportu-
nidades.

No trimestre imediatamente
anterior (agosto a outubro), a taxa
de desemprego estava em 12,1%
no país. À época, a população de-
socupada era estimada em 12,9
milhões. Ou seja, houve baixa de
858 mil pessoas nessa condição.

No trimestre de novembro de
2020 a janeiro de 2021, a taxa de
desemprego estava em 14,5%. A
população desocupada era de
14,7 milhões na ocasião -havia 2,7
milhões de pessoas a mais em
busca de trabalho.

Os dados integram a Pnad
Contínua (Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contí-
nua). O levantamento contempla
tanto o mercado de trabalho for-
mal, com carteira assinada ou
CNPJ, quanto o informal, sem es-
ses registros.

"Uma questão importante é

olhar a qualidade do trabalho. As
pessoas estão voltando a traba-
lhar, mas a inflação está alta. O
avanço dos preços é um compli-
cador, porque o poder de compra
não é retomado", aponta o econo-
mista Rodolpho Tobler, pesquisa-
dor do FGV Ibre (Instituto Brasi-
leiro de Economia da Fundação
Getulio Vargas).

No trimestre até janeiro, a po-
pulação ocupada com algum tra-
balho foi estimada em cerca de
95,4 milhões. Significa acréscimo
de quase 1,5 milhão de pessoas
ante o trimestre até outubro, além
de aumento de 8,2 milhões frente
a igual período do ano anterior.

Adriana associou a alta da po-
pulação ocupada a uma combi-
nação de fatores, como a reaber-
tura da economia e o avanço da
vacinação contra a Covid-19.

Mas, com a inflação persisten-
te, mais pessoas podem ter sido
forçadas a encontrar algum tipo
de trabalho para tentar recompor
ou manter o padrão de renda fa-
miliar, sinalizou a pesquisadora.

"Há hipóteses. Se o poder de
compra das famílias diminui, po-
de ser necessário que haja mais
mão de obra em ação", analisou
Adriana.

MERCADO FORMAL 
De cerca de 1,5 milhão de pes-

soas a mais na população ocupa-
da, ante o trimestre anterior, qua-
se 1,2 milhão (ou 78,7%) foram in-
seridas no mercado formal. O
predomínio da geração de vagas
com carteira ou CNPJ marca um
comportamento diferente em re-

lação a trimestres anteriores.
Já a informalidade respondeu

por 313 mil (ou 21,3%) das 1,5 mi-
lhão de pessoas a mais na popula-
ção ocupada. Apesar da maior
participação formal no cresci-
mento trimestral, o IBGE ponde-
rou que o número de informais
está próximo do recorde da série.

A população sem carteira ou
CNPJ chegou a 38,5 milhões. A
máxima da série, de 38,8 milhões,
foi registrada entre agosto e outu-
bro de 2019, antes da pandemia.

"É preciso ter cautela para ava-
liar esses dados. A informalidade
segue alta. Pode ter ocorrido uma
recomposição de vagas formais
que haviam sido perdidas. Temos
de esperar para falar ou não em
uma reversão de tendência", diz
Tobler, do FGV Ibre.

No cenário de 2022, as proje-
ções indicam que a retomada do
mercado de trabalho deve perder
fôlego. De acordo com analistas,
isso tende a ocorrer devido ao fra-
co desempenho esperado para a
atividade econômica neste ano, o
que impactaria a demanda por
mão de obra.

"Em 2022, espera-se que a
pandemia saia do radar, e o que
deve ditar o mercado de trabalho
é a atividade econômica. As pro-
jeções indicam PIB (Produto In-
terno Bruto) fraco neste ano, e is-
so sugere mercado de trabalho
em ritmo lento", avalia Tobler.

Por ora, o FGV Ibre aposta em
taxa de desemprego de 11,2% ao
final de 2022, segundo o pesqui-
sador. O C6 Bank também vê o in-
dicador nesse nível.

MERCADOS

Latam suspenderá 21 voos nacionais 
devido ao aumento dos combustíveis

A Latam vai suspender, a par-
tir de abril, temporariamente, 21
rotas nacionais por conta do au-
mento dos combustíveis. A
maioria dos voos impactados
vai ficar suspensa entre abril e
junho, mas há uma programa-
ção específica para cada um. 

Alguns voos afetados eram
de rotas que ainda seriam inau-
guradas, como trajetos entre

São Paulo e cidades como Mon-
tes Claros e Juiz de Fora, em Mi-
nas Gerais; Presidente Pruden-
te, em São Paulo; Cascavel, no
Paraná; e Sinop, em Mato Gros-
so. Outras rotas que estavam
em operação também foram
suspensas.

De acordo com a companhia
aérea, quem já tinha voo com-
prado para esses destinos está

sendo informado pela Latam e
poderá remarcar o voo sem cus-
to, solicitar o reembolso integral
do valor pago ou optar por algu-
ma rota alternativa com cone-
xão. Todas essas alternativas são
válidas até o vencimento do bi-
lhete, 12 meses após a data da
compra.

Em nota, a Latam explicou
que está atenta à vulnerabilida-

de externa em função da guerra
na Ucrânia, o que impacta dire-
tamente no preço do petróleo e,
consequentemente, nos valores
do querosene da aviação. A
companhia destaca, ainda, que
diante da imprevisibilidade da
crise, esse cenário também im-
pacta em aumento de preços
das passagens e serviços adicio-
nais em até 30%.

AÉREA

Supremo nega pedido do 
Senado para adiar transparência

A ministra do STF (Supremo
Tribunal Federal) negou nesta
sexta-feira um pedido do Sena-
do para prorrogar por mais 90
dias o prazo para implementa-
ção de medidas de transparên-
cia acerca do orçamento de rela-
tor, que ficou conhecido como
"orçamento secreto".

Em novembro de 2011, o ple-
nário do STF deu 90 dias para
que o Senado implementasse as
medidas. Na terça-feira passa-
da, a Casa pediu mais 90 dias, o
que foi negado pela ministra.

"Ante o exposto, não vislum-
bro razões legítimas e motivos

razoáveis para prorrogar, uma
vez mais, o prazo estabelecido
para o cumprimento das deter-
minações veiculadas pelo Ple-
nário desta Corte, ainda mais
considerada a ausência de fato
novo capaz de justificar a ado-
ção de tal medida extraordiná-
ria", escreveu Rosa Weber em
sua decisão.

Assim, continua valendo o
prazo inicial concedido pela mi-
nistra, que se encerra ainda este
mês.

O pedido de extensão, segun-
do os representantes da Casa, se
deve à tarefa de realizar as alte-

rações para maior transparência
ser "complexa" e, pela "inexis-
tência de banco de dados orga-
nizado", não teria sido possível
compilar os dados necessários
para liberação das emendas.

Em dezembro do ano passa-
do, a ministra autorizou a reto-
mada do pagamento das emen-
das do orçamento secreto, que
estavam suspensas há um mês
até então. Na época, Weber ava-
liou que havia "risco de prejuízo
que a paralisação da execução
orçamentária traz à prestação
de serviços essenciais à coletivi-
dade", algo que o Congresso ar-

gumentava.
A decisão foi firmada após o

Congresso se comprometer a
adotar medidas para dar trans-
parência aos repasses.

Orçamento secreto foi o no-
me dado ao esquema do gover-
no federal para disponibilizar
verbas a deputados federais e
senadores sem transparência. O
mecanismo permite que os va-
lores sejam repassados em no-
me do relator-geral do orça-
mento, de modo que o parla-
mentar que recebeu o dinheiro
não seja identificado nas presta-
ções de contas do governo.

ORÇAMENTO SECRETO

Promulgada
renegociação de dívidas
do Simples Nacional

CONGRESSO

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

Uma semana após a derru-
bada do veto da renegociação
de dívidas do Simples Nacio-
nal, o Diário Oficial da União
publicou nesta sexta-feira a
promulgação da Lei Comple-
mentar 193. O programa prevê
o parcelamento de dívidas
com o Simples Nacional em
mais de 15 anos, com desconto
na multa, nos juros e nos en-
cargos legais.  

Aprovado em dezembro pe-
lo Senado e pela Câmara dos
Deputados, o Programa de
Reescalonamento do Paga-
mento de Débitos no Âmbito
do Simples Nacional (Relp) foi
vetado pelo presidente Jair
Bolsonaro no início deste ano.
Na mensagem de veto, a Presi-
dência da República tinha ale-
gado que a renegociação espe-
cial seria inconstitucional e
descumpriria a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal ao implicar
renúncia de receita sem fonte
de compensação.

O Relp foi criado para aju-
dar negócios de pequeno porte
afetados pela pandemia de co-
vid-19. Com o programa, as
micro e pequenas empresas
inscritas no Simples Nacional
poderão parcelar a dívida em
até 188 meses (15 anos e oito
meses). Desse total, as empre-
sas pagarão uma entrada par-
celada em até oito vezes mais
180 prestações.

Cada parcela terá valor mí-
nimo de R$ 300 para as micro e
pequenas empresas e de R$ 50
para o microempreendedor
individual. Haverá desconto
de até 90% nas multas e nos ju-
ros de mora e de até 100% dos
encargos legais.

MODALIDADES
Haverá várias modalidades

de parcelamento, que variam
conforme o impacto da pande-
mia sobre o faturamento das
empresas. Por meio da compa-

ração entre o volume financei-
ro de março a dezembro de
2020 em relação ao observado
no mesmo período de 2019, os
contribuintes inscritos no Sim-
ples Nacional poderão fazer a
adesão com parcelas de entra-
da e descontos diferentes. Em-
presas que fecharam durante a
pandemia também podem
participar.

Caso a empresa não tenha
sido afetada pela pandemia e
não tenha tido queda no fatu-
ramento, poderá dar entrada
de 12,5% do valor total da dí-
vida, parcelada em oito me-
ses, e dividir o restante em
180 prestações. Se o fatura-
mento tiver caído 60%, o valor
da entrada cai para 2,5% da
dívida total.

Poderá ser parcela qual-
quer dívida do Simples Na-
cional vencida até fevereiro
deste ano. Débitos com a Pre-
vidência Social poderão ser
parcelados em até 60 meses
(cinco anos).  Dívidas com
outros programas especiais
de parcelamento, de 2016 e
2018, também poderão ser
renegociadas. A única moda-
lidade de débitos em que não
haverá desconto será para
parcelamentos de 36 meses
previstos em plano de recu-
peração judicial.

O contribuinte será excluí-
do do ref inanciamento se
não pagar três parcelas con-
secutivas ou seis alternadas,
se não pagar a última parce-
la, se for constatada fraude
no patr imônio para  não
cumprir o parcelamento ou
se não pagar os tributos ou as
contribuições para o FGTS
que vencerão após a adesão
ao Relp. Em troca da renego-
ciação especial ,  o  contri-
buinte deverá desistir de re-
cursos administrativos e de
ações na Justiça contra o go-
verno, mas não precisará pa-
gar os honorários advocatí-
cios de sucumbência.







General Heleno deu
aval a garimpo de ouro
em terras indígenas

MINISTRO DO GSI

VINICIUS SASSINE/FOLHAPRESS

O GSI (Gabinete de Segu-
rança Institucional) da Presi-
dência indicou aval a garimpos
de ouro em terras indígenas in-
tocadas na Amazônia em caso
de aprovação de uma nova lei
que libere mineração nesses
territórios. No último dia 9, a
Câmara dos Deputados apro-
vou urgência para votação de
um projeto de lei apresentado
pelo governo Jair Bolsonaro
(PL), que libera mineração em
terras indígenas.

A votação está prevista para
abril e atropela comissões da
Câmara. Patrocinam a ideia o
presidente da Casa, Arthur Lira
(PP-AL), o centrão e Bolsonaro.

O apontamento do GSI apa-
rece em um documento envia-
do pelo ministro, general Au-
gusto Heleno, ao STF (Supre-
mo Tribunal Federal), em 22 de
fevereiro. Duas ações -do PV e
da Rede Sustentabilidade-
contestam sete atos do general
que liberaram o avanço de ga-
rimpos numa das regiões mais
preservadas da Amazônia, na
fronteira com a Colômbia e a
Venezuela.

A existência dos atos foi re-
velada pelo jornal Folha de
S.Paulo. Uma das autorizações
permitia a exploração de nió-
bio e tântalo, além de ouro.
Após as reportagens, as ações
foram protocoladas no STF e
passaram a tramitar, com pedi-
do de explicação enviado ao
GSI pelo relator, ministro Nu-
nes Marques. Diante da revela-
ção feita pelo jornal e da poste-
rior confirmação da Funai
(Fundação Nacional do Índio)
de que as autorizações passa-
vam por duas terras indígenas,
Heleno se viu obrigado a re-
cuar e cassou os próprios atos.

Um documento produzido
em 23 de dezembro pela Secre-
taria de Assuntos de Defesa e
Segurança Nacional do GSI,
em razão das reportagens, pro-
pôs a cassação de cada um dos
sete atos de Heleno. O docu-
mento levou em conta uma
análise feita pela Funai, a pedi-
do do GSI, que concluiu que
pesquisas de ouro, nióbio e
tântalo ocorreriam em duas
terras indígenas no extremo
noroeste do Amazonas, na re-
gião conhecida como Cabeça
do Cachorro.

Foi com base nesse docu-
mento que Heleno cassou os
próprios atos, referentes a uma
exploração em áreas de 12,7
mil hectares da Amazônia. A
porta de entrada para a Cabeça
do Cachorro é São Gabriel da
Cachoeira, a cidade mais indí-
gena do Brasil. O ministro do
GSI é o responsável por essas
autorizações por ser o secretá-
rio-executivo do Conselho de
Defesa Nacional. Como as
áreas estão na fronteira, cabe
ao conselho emitir ou não o
chamado assentimento prévio.
Os processos são instruídos pe-
la ANM (Agência Nacional de
Mineração).

"O ato merece ser cassado,
diante da impossibilidade de
exploração mineral em terra
indígena", pontuou o GSI para
seis dos sete atos de Heleno
que validavam a exploração
de ouro. O sétimo ato também
incluía exploração em terra in-
dígena, e deveria ser anulado
por ter ignorado informações
da Funai e do ICMBio (Institu-
to Chico Mendes de Conserva-
ção da Biodiversidade), se-
gundo o GSI. 

O documento do órgão da
Presidência faz, então, ressal-
vas sobre a cassação desses
atos: "O ato merece ser cassa-
do, diante da impossibilidade
de exploração mineral em terra
indígena, relativo ao processo
da ANM, até o advento de legis-
lação específica, em atenção ao
§1º, do art. 176, da Constituição
Federal."

É este um dos pontos da
Constituição que o projeto de
lei com tramitação urgente na
Câmara quer regulamentar.

O parágrafo afirma que a ex-
ploração de garimpo em faixa

de fronteira ou terras indígenas
deve seguir condições específi-
cas estabelecidas em lei.

O projeto estabelece ainda
regras sobre como o Congresso
autorizaria projetos de minera-
ção em terras indígenas, sobre
consulta às comunidades afe-
tadas e sobre participação nos
resultados das atividades, den-
tro do que prevê a Constituição
num segundo ponto.

Como não há lei que regu-
lamenta esses pontos, a mine-
ração em terras indígenas é
vetada.

Ao permitir avanço de ga-
rimpos na região da Cabeça do
Cachorro, um ato inédito em
pelo menos dez anos, Heleno
atropelou a previsão da Consti-
tuição, pelo fato de ter autori-
zado exploração em terras in-
dígenas.

Uma das reportagens publi-
cadas pela Folha mostrou, em
17 de dezembro, que cinco das
sete frentes autorizadas pelo
general estavam dentro de tre-
cho do Rio Negro que corta as
terras Médio Rio Negro 1 e Mé-
dio Rio Negro 2. As áreas libe-
radas estavam em ilhas ou nas
próprias águas do rio.

Nos dois espaços vivem
3.300 indígenas, segundo base
de dados atualizada pelo ISA
(Instituto Socioambiental).
Eles são das etnias arapaso,
baniwa, baré, dâw, desana,
koripako, mirity-tapuya, pira-
tapuya, tariana, tukano e yu-
hupde.

Diante da revelação, o GSI
decidiu consultar a Funai, "em
caráter de urgência", sobre os
indícios de que as áreas auto-
rizadas integravam terras indí-
genas.

Em relação a seis processos,
"a Funai informou que se si-
tuam no curso do Rio Negro e,
pelas imagens satelitais, bem
próximos ou até mesmo sobre
ilhas fluviais desse rio", afir-
mou o GSI no documento en-
viado ao STF. "De acordo com
o decreto que homologou a de-
marcação da terra Médio Rio
Negro 1, as ilhas eventualmen-
te existentes pertenceriam à re-
ferida terra", afirmou a Funai,
conforme o documento do GSI.

Um sétimo processo, que li-
berava pesquisa de ouro, nió-
bio e tântalo em área colada ao
Parque Nacional do Pico da
Neblina, "é confinante à área
sob processo demarcatório",
conforme conclusão da Funai
enviada ao GSI.

A terra em questão é a Cué-
Cué/Marabitanas, com 1,8 mil
indígenas, de nove etnias, con-
forme o ISA: arapaso, baniwa,
baré, desana, koripako, pira-ta-
puya, tariana, tukano e wareke-
na. Levando em conta um raio
de influência de dez quilôme-
tros, como prevê uma portaria
interministerial de 2015, o em-
preendimento de garimpo im-
pactaria outras duas terras in-
dígenas (Balaio e Médio Rio
Negro 2), segundo a Funai.

O ICMBio informou ao GSI,
também após a publicação das
reportagens, que dois proces-
sos de mineração estavam na
"projeção da zona de amorteci-
mento" do Parque do Pico da
Neblina. Assim, a ANM deveria
consultar o órgão antes de per-
mitir a exploração, conforme o
ICMBio.

O jornal Folha de S.Paulo
tentou obter uma cópia tanto
do documento do GSI quanto
do documento da Funai, mas
os órgãos se recusaram a forne-
cer, inclusive via LAI (Lei de
Acesso à Informação). As infor-
mações ficaram disponíveis a
partir do momento em que o
documento do GSI foi enviado
ao STF. 

O projeto de lei que libera a
mineração em terras indíge-
nas, sem ouvir os próprios indí-
genas, tem a oposição das prin-
cipais associações representa-
tivas dessas comunidades; das
principais empresas do agro-
negócio, bancos, universida-
des e sociedade civil; das prin-
cipais empresas de mineração;
e do CNDH (Conselho Nacio-
nal dos Direitos Humanos).

Sábado, domingo e segunda-feira, 19, 20 e 21 de março de 2022
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CONSELHO DE ÉTICA

Processo pela cassação de 
Do Val é aceito pela Alesp 
BRUNO B. SORAGGI/FOLHAPRESS

O
Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar
da Assembleia Legis-

lativa de São Paulo (Alesp) deci-
diu por unanimidade admitir as
representações que pedem a cas-
sação do mandato do deputado
Arthur do Val (sem partido) por
quebra de decoro parlamentar.

A decisão foi tomada em reu-
nião do grupo na manhã desta
sexta-feira.

Assim, o colegiado começa
oficialmente o julgamento do
processo que reúne 21 repre-
sentações pedindo que Arthur, o
Mamãe Falei, perca o seu man-
dato por conta de áudios nos
quais ele diz, entre outras coi-
sas, que as mulheres ucranianas
"são fáceis porque são pobres".

Na quinta-feira passada, o
deputado enviou sua defesa
prévia à Alesp alegando que as
mensagens de Arthur não pode-
riam servir de prova no processo
por serem conteúdo privado en-
viado a um grupo de amigos e
que foi vazado ilicitamente.

O advogado do deputado,
Paulo Bueno, também alegou
que as mensagens foram envia-
das de fora do Brasil, quando
ele estava na Eslováquia, o que
tornaria o conselho de ética
sem competência para julgar o
caso.

A argumentação ainda apon-
tava que Arthur estava licencia-
do quando se manifestou com
as falas sexistas, nas quais tam-
bém dizia que a fila de refugia-
dos da guerra tem mais mulhe-
res bonitas do que a "melhor ba-
lada do Brasil".

Com isso, Arthur terá um novo

prazo de cinco dias para apresen-
tar a defesa de mérito. Em segui-
da, é definido o relator, responsá-
vel pela formulação de um pare-
cer que será votado pelo colegia-
do -antes de ser enviado para
apreciação no plenário da Casa.

A presidente do conselho, de-
putada Maria Lúcia Amary
(PSDB), já afirmou que a relato-
ria vai ficar a cargo do deputado
Delegado Olim (PP). Olim esteve
ausente da votação nesta sexta.

O conselho é composto de
nove deputados. Adalberto Frei-
tas (União Brasil), Barros Mu-
nhoz (PSDB), Campos Machado
(Avante), Enio Tatto (PT), Erica
Malunguinho (PSOL), Marina
Helou (Rede), Amary (PSDB) e
Wellington Moura (Republica-
nos) votaram a favor da admissi-
bilidade do processo, assim co-
mo o corregedor da Casa, Este-
vam Galvão (União Brasil).

O órgão rejeitou o argumento
da defesa que alega a "extraterri-
torialidade do suposto ilícito", já
que as mensagens foram envia-
das de fora do país, para desqua-
lificar o conselho como compe-
tente para julgar o processo.

"É tão estapafúrdia a posição
(da defesa). Imaginem, vocês to-
dos, colegas deputados, se sai um
deputado estadual de São Paulo e
vai a um país e mata uma pessoa,
dá um tiro na cabeça de uma pes-
soa. Ele é impune porque não es-
tava no Brasil?", questionou Mu-
nhoz. "É tão submetido à consi-
deração nossa alguém que faça
um despautério como foi feito,
fora do Brasil ou dentro".

O colegiado também não
acatou o pedido feito pela defe-
sa de Mamãe Falei para tornar
Helou suspeita para participar

da apreciação do processo. Se-
gundo o advogado do deputado,
ela seria "imparcial" por já ter se
manifestado pela cassação de
Arthur em uma reunião da CPI
das Ações e Omissões no Com-
bate à Violência contra Mulher
tocada pelo Legislativo paulista.

Na reunião desta sexta, Helou
disse "lamentar que ele [Mamãe
Falei] ainda não tenha aprendi-
do nada com esse episódio e te-
nha novamente tentado silen-
ciar uma mulher na política".

ENTENDA O CASO
O deputado Arthur do Val e o

coordenador do Movimento
Brasil Livre (MBL), Renan San-
tos, foram à Ucrânia no começo
de março para, de acordo com
os dois, ajudar ucranianos em
meio à guerra contra a Rússia -
inclusive com a doação de di-
nheiro.

Na viagem, Mamãe Falei en-
viou mensagens em formato de
áudio para um grupo de What-
sApp que, segundo ele, reunia
amigos do futebol. As mensa-
gens acabaram vazando.

Os áudios geraram uma crise
em torno dele -que virou alvo das
representações pedindo a cassa-
ção do seu mandato–, do MBL e
de figuras ligadas a eles, como o
pré-candidato à Presidência da
República Sergio Moro.

O ex-ministro de Jair Bolso-
naro se aliou ao MBL para ala-
vancar a sua candidatura ao Pla-
nalto. Ele apoiava Arthur como
postulante ao Governo de SP pe-
lo Podemos, o que serviria de
palanque para Moro no territó-
rio paulista.

Mas o também ex-juiz da La-
va Jato abandonou o deputado

tão logo as mensagens de Ma-
mãe Falei vieram a público. Mo-
ro passou a repudiar as falas de
seu até então aliado.

Em entrevista à Folha, Arthur
se disse "chateado" por ter sido
rapidamente rechaçado pelo
ex-juiz.

"Não tenho direito de atrapa-
lhar ninguém. Não é justo que Ru-
binho (Nunes, vereador, membro
do MBL e pré-candidato), Kim
(Kataguiri, deputado e membro
do MBL) e Moro paguem pelo
meu erro", disse Arthur.

A relação entre o deputado e
o ex-ministro, porém, já virou
munição contra Moro. O tam-
bém presidenciável João Doria
(PSDB) avalia que o caso de Art-
hur fragilizou a candidatura do
ex-juiz. O tucano compete com
o curitibano para ser o nome
nas urnas representando a ter-
ceira via.

Moro rebateu o governador
paulista, afirmando que se des-
vencilhou do deputado. O ex-
ministro e o MBL, no entanto,
dizem que a relação entre eles
segue "firme e forte". Mas o mo-
vimento deixou o Podemos, co-
mo informou a coluna Painel.

Arthur já afirmou que o con-
teúdo das mensagens foi uma
"idiotice gigantesca" e que o que
ele falou foi "um erro em mo-
mento de empolgação" quando
cruzou a fronteira da Ucrânia
para a Eslováquia -momento em
que, segundo ele, saiu de um
ambiente de tensão para um lo-
cal de "alívio".

Mas o forte repúdio público
às falas do paulistano fez Arthur
abdicar da candidatura ao Palá-
cio dos Bandeirantes, desfiliar-
se do Podemos e deixar o MBL.

Alunas dizem ter sido tiradas da sala por causa de roupas
Em um comunicado postado

no Facebook no último dia 10,
alunas da Escola Estadual Par-
que Anhanguera, na zona norte
de São Paulo, afirmam terem si-
do retiradas de sala de aula no
dia anterior por estarem usan-
do cropped, regatas e calças
rasgadas.

Segundo o relato das estudan-
tes, funcionários da escola passa-
ram nas salas do 9º ano do ensino
fundamental e no ensino médio
pedindo para que todas as alunas
se levantassem. As que estavam
com uma roupa que a escola con-
siderasse inapropriada, como
cropped, regata e calça rasgada,
foram mandadas para a secreta-

ria da escola.
As alunas afirmaram ainda

que as que usavam moletons e
casacos foram obrigadas a tira-
rem as peças para que as funcio-
nárias conferissem a roupa que
estava por baixo.

"Na secretaria, fomos notifica-
das de que a escola não poderia
se responsabilizar por queixas de
casos de possível assédio cometi-
dos pelos alunos homens, por
conta da forma como as meninas
estavam vestidas. Enquanto fala-
va isso, a funcionária apontou pa-
ra o grupo de alunas reunidas na-
quele momento. Também fomos
informadas que poderíamos ser
impedidas de entrar na escola (o

que vai contra o regimento esco-
lar EPA do Governo do Estado de
São Paulo e da Secretaria da Edu-
cação) a depender da nossa vesti-
menta e que poderíamos ter nos-
sos responsáveis convocados",
diz trecho da nota.

"Nós nos sentimos desrespei-
tadas e ridicularizadas, fomos
constrangidas perante toda a co-
munidade escolar e expostas
dentro das salas de aula!", conti-
nua o texto.

Procurada pela reportagem, a
escola comunicou que é impedi-
da de comentar o caso.

O advogado Ariel De Castro
Alves, membro do Instituto Na-
cional dos Direitos da Criança e

do Adolescente, diz que o episó-
dio é passível de ação civil con-
tra gestores e funcionários do
colégio.

"O episódio demonstra que al-
guns gestores e servidores da edu-
cação não estão devidamente
conscientes dos seus papéis pe-
dagógicos e da função educacio-
nal e social da escola. E muitos se-
quer respeitam as legislações de
proteção à infância e juventude.
Direitos e cidadania deveria ser
uma matéria obrigatória nas es-
colas. E houve a discriminação de
gênero neste caso, já que as meni-
nas foram discriminadas pelas
vestimentas, e os meninos, não",
explicou Castro Alves à Folha.

ZONA NORTE

Gestante é presa 
em clínica de aborto 

HIGIENÓPOLIS

ISABELLA MENON/FOLHAPRESS

A Polícia Civil interditou no
fim da tarde de quarta-feira
passada uma suposta clínica de
aborto em Higienópolis, na re-
gião central paulistana, após
receber uma denúncia anôni-
ma. Três pessoas que estavam
no local acabaram presas, entre
elas uma gestante de 25 anos.

Inicialmente, segundo a po-
lícia, a secretária do estabeleci-
mento disse que ali funcionava
uma clínica de acupuntura.
Mas, na sala de espera, havia a
acompanhante de uma jovem
de 25 anos que disse que ela es-
taria ali para ser submetida a
um aborto.

A polícia, então, entrou no
consultório, onde se deparou
com a jovem parcialmente des-
pida e sedada.

Depois, ao acordar da seda-
ção, ela disse à polícia estar grá-
vida há 16 semanas e que pa-
gou R$ 4.000, via Pix, para Nel-
son Takara Uchimura, que su-
postamente faria o procedi-
mento.

Uchimura, por sua vez, afir-
mou à polícia que a submeteria
a um procedimento de acupun-
tura e que desconhecia a práti-
ca de aborto.

No site do Cremesp (Conse-
lho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo), consta
que o registro profissional dele
foi cassado em 2004.

Procurada, a entidade disse
que ele não tem uma especiali-
dade registrada. Seu advogado,
Gildasio Marques Vilarim Ju-
nior, também não soube infor-
mar qual era a especialidade de
Uchimura antes de ter tido o re-
gistro cassado.

O delegado Percival de Mou-

ra Alcântara Júnior disse que
Uchimura tem passagens pela
polícia desde os anos 80 por
exercício ilegal da medicina. De
acordo com o policial, a gestan-
te passa bem.

Na quinta-feira, os três deti-
dos passaram por uma audiên-
cia de custódia. A gestante foi
solta. A prisão de Uchimura e
de sua secretária foi mantida.

No Brasil, o aborto é permiti-
do somente em casos de estu-
pro, risco para a mãe e anence-
falia do feto. Nos demais casos,
é crime.

O aborto pode ser classifica-
do em quatro artigos: no 124,
para o caso de provocar aborto
em si mesma ou consentir que
outra pessoa o faça; no 125, pa-
ra aborto provocado por tercei-
ro sem o consentimento da ges-
tante; no 126, para aborto pro-
vocado por terceiro com o con-
sentimento da gestante; e no
127, para casos em que há lesão
corporal ou morte da gestante
em consequência do aborto
provocado.

No caso da jovem detida,
foi considerado pela polícia
que o procedimento ocorreria
com o consentimento dela.
Com isso, o boletim de ocor-
rência foi registrado com base
no artigo 126.

Gildasio Marques Vilarim Ju-
nior diz que a prisão é injusta,
pois, segundo ele, Uchimura
praticava acupuntura na jovem.

"Como ele tem outros pro-
cessos sobre esse assunto,
acabam confundindo e pen-
sando que ele atua nesse meio
ilícito", afirmou Vilarim Ju-
nior. De acordo com ele, a se-
dação na paciente ocorreu
"porque a acupuntura pede
em alguns casos".

Sem patrocínio, carnaval de 
rua em abril segue cancelado  
MARIANA
ZYLBERKAN/FOLHAPRESS

Mesmo com o fim da obriga-
toriedade do uso de máscaras
em ambientes abertos e fecha-
dos, o carnaval de rua na capital
paulista continua cancelado no
último fim de semana em abril,
quando as escolas de samba
irão desfilar no Sambódromo.

Devido à suspensão anuncia-
da pela prefeitura no início de
janeiro, os organizadores hesi-
tam em colocar seus blocos nas
ruas sem a infraestrutura forne-
cida pela administração em ou-
tros anos, como apoio para des-
viar o trânsito, fornecimento de
banheiros químicos e creden-
ciamento de ambulantes.

A gestão do prefeito Ricardo
Nunes (MDB) confirmou nesta
sexta-feira a decisão de manter a
suspensão do Carnaval de rua.

Segundo integrantes da ad-
ministração, o motivo do cance-
lamento é o mesmo dos blocos:

falta de dinheiro para arcar com
o evento que consome milhões
para ser organizado. No último
carnaval de rua, em 2020, pouco
antes de a OMS (Organização
Mundial da Saúde) declarar a
pandemia de Covid-19, a prefei-
tura arrecadou R$ 16 milhões
em patrocínio para organizar os
desfiles.

Em nota enviada ao jornal Fo-
lha de S.Paulo no fim de feverei-
ro, a prefeitura afirmou que "a
logística para realizar um evento
como o Carnaval é muito com-
plexa e, por isso, demanda tem-
po hábil para a organização".

A falta de patrocínio de em-
presas, quase sempre do ramo
cervejeiro, também inviabiliza
por parte dos blocos a contrata-
ção de equipamentos e trios elé-
tricos, segundo os organizado-
res. Além disso, eles temem res-
ponsabilizações jurídicas em
caso de acidentes durante os
desfiles.

Organizadores de blocos

também reclamam da falta de
diálogo com a prefeitura. A arti-
culação tem sido feita somente
entre eles em reuniões sema-
nais, nas quais têm sido consen-
so que os desfiles em abril conti-
nuam sem previsão.

Por isso, a falta de definição
sobre o carnaval de rua em abril
deve resultar em um cenário pa-
recido ao que ocorreu no feriado
de carnaval: uma extensa pro-
gramação de festas fechadas, a
maioria organizada pelos blocos
que costumam atrair milhares
de pessoas para as ruas; e algu-
mas iniciativas de blocos impro-
visados, que demandam quase
sempre pouca estrutura, como
alguns músicos com instrumen-
tos de sopro e pequenas caixas
de som.

Em fevereiro, o carnaval pa-
go teve grande adesão de fo-
liões diante da suspensão da
programação dos blocos. Por
outro lado, os foliões que fize-
ram questão de pular na rua ti-

veram a praça Olavo Bilac, em
Santa Cecília, como uma espé-
cie de foco de resistência da fo-
lia irrestrita.

A folia confinada foi criticada
por estudiosos de cultura popu-
lar e organizadores de blocos
que classificam o fenômeno co-
mo uma espécie de segregação
social. Eles criticam o que cha-
mam de "cancelamento seleti-
vo", que, na prática, define
quem tem e quem não tem di-
reito à folia.

Ingressos para as festas de
carnaval chegaram a R$ 700 em
cidades como São Paulo, Rio de
Janeiro, Salvador e Belo Hori-
zonte. O mesmo deve ocorrer
em abril, segundo os organiza-
dores de blocos.

Com o fim da obrigatorieda-
de do uso de máscaras em am-
bientes abertos e fechados, a
aposta dos organizadores de
blocos é que a adesão às aglo-
merações improvisadas seja
maior em abril.

BLOCOS

VERÃO: Aumento de nuvens e pancadas 
de chuva à tarde. Noite com chuva.

Manhã Tarde Noite
06:08 18:17
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Membro da Academia Brasileira de Letras, Doutor
Honoris Causa da Unirio e Professor de História 

e Filosofia da Educação

Arnaldo Niskier

Tempo de 
reconstrução

Ao tomar posse na presidência da Academia
Brasileira de Letras, o jornalista Merval Pe-

reira fez uma rememoração dos outros imortais
que tiveram essa mesma honra, na Casa de Ma-
chado de Assis. Falou das dificuldades do mundo
de hoje, criticou a pouca importância do governo
central pelas questões culturais, e concluiu afir-
mando que estaremos vivendo “um tempo de re-
construção”.

A cerimônia foi enriquecida pelo recital da
cravista Rosana Lanzelotte, com peças históricas
de Ernesto Nazareth e Domenico Scarlatti, e
com a entrega do Prêmio Machado de Assis ao
jornalista Ruy Castro, da “Folha de São Paulo”,
pelo conjunto das obras, entre as quais “Chega
de Saudade” e “Ela é carioca””.

Merval fez questão de ressaltar que, apesar
dos seus 125 anos bem vividos, a Academia tem
se mantido, de forma inflexível, apartidária. Isso
não impediu que dos seus quadros fizessem par-
te políticos do porte de Getúlio Vargas, José Sar-
ney, Afonso Arinos de Melo Franco e Marco  Ma-
ciel, entre outros, que souberam manter suas ati-
vidades longe da política acadêmica partidária.

A pretensão de Merval é unir a tradição à mo-
dernidade. Visa  também a atuação da ABL nos
meios digitais. Lembrou dos dois flagelos que se
abateram sobre a humanidade: a crise humani-
tária que tanto mal fez à educação e a guerra na
Ucrânia. “Com a união nas democracias do
mundo inteiro na luta diária contra o mal, a ABL
representará uma trincheira a favor da arte, da
ciência e da paz.”

Em breve voltarão a acontecer os ciclos de
conferências, infelizmente interrompidas por
causa da pandemia. Além disso, novos acadêmi-
cos responderão por atividades especiais. Fer-
nanda Montenegro fará leituras de Nelson Ro-
drigues no teatro da ABL e os demais que entra-
ram agora terão tarefas que certamente serão
muito apreciadas. Na posse, Merval Pereira pe-
diu ao acadêmico Arnaldo Niskier, vice-decano,
que entregasse o diploma do Prêmio Machado
de Assis ao escritor e jornalista Ruy Castro. Foi
uma noite muito bonita.







‘Inimigo dos índios’,
Bolsonaro ganha medalha
do mérito indigenista

CARA DE PAU

MARIANNA
HOLANDA/FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) disse, nesta sexta-feira,
querer que povos indígenas se
sintam "como nós" e façam
com suas terras "exatamente o
que fazemos com a nossa".

As declarações foram dadas
durante cerimônia de entrega
da Medalha do Mérito Indige-
nista no Ministério da Justiça.
Bolsonaro e ministros foram
agraciados com a homenagem.

"Somos exatamente iguais.
Todos nós viemos à terra pela
graça de Deus", disse o chefe
do Executivo, com um cocar
na cabeça e uma criança indí-
gena no colo.

No folclore político, diz-se
que dá azar a candidatos usar
cocar de índio. Mas Bolsonaro,
que busca se reeleger neste
ano, já usou o acessório mais
de uma vez.

"O que nós sempre quise-
mos foi fazer com que vocês se
sentissem exatamente como
nós", afirmou. "Nós os quere-
mos ao nosso lado, que vocês
façam suas terras exatamente
o que fazemos na nossa".

A homenagem ocorre no
momento em que Bolsonaro
usa a guerra entre Ucrânia e
Rússia como pretexto para
pressionar pela aprovação de
projeto de lei que libera a mi-
neração em terras indígenas.

A proposta teve urgência
aprovada na Câmara dos De-
putados, e é apoiada pela
bancada do agronegócio. O

argumento dos governistas é
que o projeto poderia solucio-
nar a possível escassez de fer-
tilizantes, com a guerra na
Ucrânia.

O texto prevê mudanças ra-
dicais em relação ao que se
pratica há quase 50 anos no
país. A proposta altera o Esta-
tuto do Índio, uma lei vigente
desde 1973.

Se o Congresso aprovar o
projeto enviado pelo governo
da forma como foi elaborado,
o Estatuto do Índio deve per-
der o artigo que restringe aos
indígenas a exploração de ri-
quezas em suas terras.

O setor mineral se posicio-
nou contra a proposta na últi-
ma terça-feira.

"O Instituto Brasileiro de
Mineração (Ibram) entende
que o PL 191/2020 não é ade-
quado para os fins a que se
destina, que seria regulamen-
tar o dispositivo constitucio-
nal que prevê a possibilidade
de implantação de atividades
econômicas em terras indíge-
nas como geração de energia,
produção de óleo, gás e mine-
ração", diz a nota.

O instituto tem 127 empre-
sas associadas, as principais
mineradoras que atuam no
país. Dentre elas Vale, Voto-
rantim, Samarco, Gerdau, Al-
coa, Anglo American e Arce-
lorMittal.

Esta foi a primeira manifes-
tação do setor desde junho de
2021, quando o Ibram defen-
deu a atividade, condicionada
à consulta aos povos indígenas.

STF

Moraes determina bloqueio
do Telegram em todo Brasil
O

ministro do STF Ale-
xandre de Moraes
acolheu pedido da

Polícia Federal e determinou
que as plataformas e provedores
de internet bloqueiem o funcio-
namento do Telegram em todo
o Brasil.

A decisão, que veio a público
nesta sexta-feira, estipula multa
diária de R$ 100 mil caso as em-
presas deixem de adotar as pro-
vidências necessárias para sus-
pender a utilização do serviço
de mensagens.

Foi fixada em R$ 500 mil a
multa diária se os responsáveis
pelo aplicativo não cumprirem
ordens anteriores do próprio
magistrado no inquérito da fake
news, incluindo a retirada do ar
de publicação do presidente Jair
Bolsonaro (PL) com informações
falsas sobre as urnas eletrônicas.

A decisão do ministro do STF
(Supremo Tribunal Federal) foi
criticada pelo ministro da Justi-
ça, Anderson Torres -a PF é liga-
da à pasta dele.

"Milhões de brasileiros sendo
prejudicados repentinamente
por uma decisão monocrática",
afirmou Torres, dizendo ter de-
terminado a diversos setores do
ministério "que estudem ime-
diatamente uma solução para
restabelecer ao povo o direito de
usar a rede social que bem en-
tenderem".

O fundador do Telegram, Pa-
vel Durov, pediu desculpas ao
STF horas após a decisão e disse
em seu canal que um problema
técnico impediu a plataforma
de receber notificações judiciais
do Brasil.

"Parece que tivemos um pro-
blema com emails entre os en-
dereços corporativos do tele-
gram.org e o Supremo Tribunal
Federal do Brasil. Como resulta-

do dessa falha de comunicação,
o tribunal decidiu bloquear Te-
legram por não responder", es-
creveu.

O ministro do STF disse que "o
desrespeito à legislação brasilei-
ra e o reiterado descumprimento
de inúmeras decisões judiciais
pelo Telegram, empresa que
opera no território brasileiro,
sem indicar seu representante,
inclusive emanadas do Supremo
Tribunal Federal, é circunstância
completamente incompatível
com a ordem constitucional vi-
gente, além de contrariar expres-
samente dispositivo legal".

Na decisão de 18 páginas,
Moraes salienta reiteradas vezes
a "omissão" do Telegram em fa-
zer cessar a divulgação de notí-
cias fraudulentas e a prática de
infrações penais.

Ao determinar a "suspensão
completa e integral do funciona-
mento do Telegram no Brasil", o
ministro manda intimar, pessoal
e imediata, o presidente da Ana-
tel (Agência Nacional de Teleco-
municações), Wilson Diniz Wel-
lich, para a concretização da me-
dida judicial. O tribunal deve ser
avisado sobre as providências
adotadas em 24 horas.

Operadoras de telefonia fo-
ram notificadas e estimavam
que a suspensão dos serviços
deverá ocorrer até a próxima
terça-feira.

Moraes afirma que a suspen-
são deve perdurar até o efetivo
cumprimento de suas decisões
no curso das investigações, in-
clusive com o pagamento de
multas diárias fixadas e com a
indicação, em juízo, de repre-
sentação oficial no Brasil (pes-
soa física ou jurídica). A sede do
aplicativo fica atualmente em
Dubai, no Emirados Árabes.

O ministro menciona o des-

cumprimento de uma ordem,
imposta ainda do ano passado,
para retirada do ar de uma pu-
blicação de Bolsonaro relacio-
nada ao caso do vazamento de
apuração da Polícia Federal so-
bre ataque hacker a sistemas da
Justiça Eleitoral em 2018.

Cita, ainda, determinação no
âmbito do inquérito das fake
news de bloqueio de um canal
bolsonarista e fornecimento dos
dados cadastrais ao STF, o que
também não aconteceu.

No último dia 26, após ordem
de Moraes, o Telegram blo-
queou três canais ligados ao in-
fluenciador bolsonarista Allan
dos Santos. Essa foi a primeira
ordem judicial brasileira cum-
prida, em partes, pelo aplicativo.

Porém, segundo o ministro, a
plataforma também teria que in-
dicar o usuário de criação dos
perfis, com dados como CPF e
email, suspender os repasses de
valores oriundos de monetização
e publicidade, além de indicar os
ganhos de cada um dos canais.

Essa determinação, aponta
Moraes, não foi atendida. Fora o
bloqueio, o Telegram não apre-
sentou qualquer informação
nos autos, diz o ministro.

Além de destacar a possibili-
dade de o aplicativo continuar a
desrespeitar o Judiciário, a Polí-
cia Federal argumentou no pe-
dido de bloqueio ao Supremo
que o serviço de mensagens tem
sido utilizado em outras situa-
ções como meio seguro para
prática de crimes graves.

A PF observou que a postura
do grupo em não se submeter a
diretrizes governamentais a par-
tir de princípios que regem a sua
política de privacidade tem re-
sultado em sanções, já aplicadas
por 11 países.

A decisão de Moraes estava

em um processo sigiloso, mas
ele a tornou pública após o vaza-
mento de trechos por um perfil
do Twitter. O ministro determi-
nou que a rede social informe
todos os dados disponíveis a
respeito do usuário que fez a pu-
blicação e que, depois, a Polícia
Federal o interrogue.

O Telegram é visto como uma
das principais preocupações pa-
ra as eleições de 2022 devido à
falta de controles na dissemina-
ção de fake news e se tornou
também alvo de discussão no
Congresso e no TSE para possí-
veis restrições em seu funciona-
mento no Brasil.

Amplamente usada pela mili-
tância bolsonarista, a ferramen-
ta é hoje um dos desafios das au-
toridades brasileiras engajadas
no combate à desinformação
eleitoral. Até o momento, elas
não tiveram sucesso em estabe-
lecer um contato com os res-
ponsáveis pela plataforma.

Como mostrou o jornal Folha
de S.Paulo, o Telegram conta
com representante no Brasil há
sete anos para atuar em assunto
de seu interesse junto ao órgão
do governo federal encarregado
do registro de marcas no país, ao
mesmo tempo em que ignora
chamados da Justiça brasileira e
notificações ligadas às eleições.

Os poderes de representação
foram conferidos pelo empresá-
rio russo Palev Durov, um dos
fundadores e CEO da empresa,
ao escritório Araripe & Associa-
dos, com sede no Rio de Janeiro.

Enquanto isso, a plataforma
tem escapado de ordens e pedi-
dos de autoridades brasileiras,
inclusive do TSE (Tribunal Su-
perior Eleitoral) e do STF, que
fazem tentativas de contato so-
bre demandas envolvendo pu-
blicações na rede social.

Ciro exclui Doria e Moro de conversas
sobre 3a via e fala em viúvas de Bolsonaro
DANIELLE BRANT E 
JULIA CHAIB/FOLHAPRESS

O pré-candidato Ciro Gomes
(PDT-CE) (foto) confirmou nesta
sexta-feira que está conversando
com a União Brasil e com o PSD
sobre a disputa à Presidência da
República, mas sinalizou que não
deve haver decisão sobre a cha-
mada terceira via antes de julho.

Ciro concedeu entrevista na
manhã desta sexta à rádio Tira-
dentes, de Manaus. Como a Fo-
lha mostrou, dirigentes da
União Brasil defendem chamar
Ciro para a rodada de conversas
entre partidos que discutem
lançar nomes da chamada ter-
ceira via para a Presidência.

À rádio o pré-candidato afir-
mou que, nesta fase, "estamos
todos conversando com todos".

"E nossa imprensa, natural-
mente, cumprindo o seu papel,
tenta antecipar o que só aconte-
cerá em julho", disse. "Por que?
Porque todo mundo quer ver
mais ou menos, com o mínimo
de risco, o que vai acontecer na

opinião pública que gradual-
mente vai se ligando no assunto
eleições."

Ciro afirmou que tem conver-
sado com o PSD, de Gilberto

Kassab. O partido atualmente
tenta atrair o governador do Rio
Grande do Sul, Eduardo Leite
(PSDB), para a disputa presi-
dencial.

"E estou conversando com o
União Brasil. Isso é consequên-
cia de uma aliança que já fize-
mos no ano retrasado, com a
eleição municipal", disse. "Nós
apoiamos o (prefeito Alexandre)
Kalil, por exemplo, em Belo Ho-
rizonte, e apoiamos o (secretá-
rio-geral da União ACM) Neto
em Salvador."

Ciro afirmou ainda que pre-
tende se reunir "com todas as
não viúvas do Bolsonaro." "Por-
que a imprensa de São Paulo
chama de terceira via, mas não
tem nada a ver com (o ex-juiz
Sergio) Moro, com (o governa-
dor de São Paulo, João) Doria,
que são as viúvas do (presidente
Jair) Bolsonaro. Eu estou em
outra."

União Brasil, MDB e PSDB
têm mantido conversas sobre
uma candidatura única. O presi-
dente da nova legenda (resultado
da fusão de PSL e DEM), Luciano
Bivar, disse em reunião com de-
putados na quarta-feira (16) que
Ciro poderia se sentar à mesa das
discussões caso quisesse.

ELEIÇÕES 2022

PGR acha normal 
troca-troca sem fim 
na Polícia Federal

POSTOS DE COMANDO

A PGR (Procuradoria-Geral
da República) afirma que não
há, até o momento, indícios de
desvio de finalidade na recente
troca em postos de comando
da Polícia Federal.

Em manifestação enviada
ao STF (Supremo Tribunal
Federal) na quinta-feira pas-
sada, a Procuradoria diz que,
sem a "efetiva demonstração
de tal ilegalidade", não cabe a
decretação de medida judi-
cial para suspender as mu-
danças implementadas pelo
Palácio do Planalto.

A avaliação da PGR atende a
uma solicitação do ministro
Alexandre de Mores, relator do
inquérito no STF (Supremo
Tribunal Federal) sobre a sus-
peita de que o presidente Jair
Bolsonaro (PL) interferiu na di-
reção da PF para proteger pa-
rentes e aliados.

Com o anúncio da mexida
na PF, no final do mês passa-
do, o senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) pediu ao STF
para intervir no caso, a exem-
plo do que Moraes fizera ao
barrar a nomeação do delega-
do Alexandre Ramagem, ami-
go da família Bolsonaro, para o
posto de diretor-geral.

Em especial, preocupa ao
adversário de Bolsonaro as al-
terações nas chefias da Dicor
(Diretoria de Investigação e

Combate ao Crime Organiza-
do), à qual está subordinada a
equipe que toca os inquéritos
que envolvem Bolsonaro e
aliados, e na DIP (Diretoria de
Inteligência Policial).

Uma dessas investigações,
instaurada em 2020, apura jus-
tamente se o presidente inter-
feriu no comando da PF para
proteger parentes e aliados,
suspeita levantada pelo ex-mi-
nistro da Justiça e presidenciá-
vel Sergio Moro (Podemos)
quando ele desembarcou do
governo em abril daquele ano.

O novo diretor-geral da PF,
Márcio Nunes, oficializou nes-
ta quinta a troca do diretor de
Combate ao Crime Organiza-
do e à Corrupção. Luís Flávio
Zampronha deixa o cargo e as-
sume o delegado Caio Rodrigo
Pellim, que era superinten-
dente da PF do Ceará.

Responsável pela resposta
da PGR, o vice-procurador-ge-
ral da República, Humberto
Jacques de Medeiros, afirmou
que o pedido do parlamentar
de oposição ao governo é des-
provido "de qualquer suporte
probatório mínimo que per-
mita a inclusão de tal nomea-
ção no contexto de investiga-
ção deste inquérito e se revele
suficiente para fundamentar a
decretação de uma medida
cautelar".

Nota
ALIADOS DEFENDEM QUE ALCKMIN PRIORIZE 
SUL E SUDESTE NA CAMPANHA DE LULA

Confirmada a filiação de Geraldo Alckmin ao PSB, o partido
começa a debater como deve ser sua participação em termos
práticos como vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
"Minha visão é de que ele deve concentrar suas agendas onde foi
mais forte em 2018, ou seja, no Sul e no Sudeste", diz o ex-
governador Márcio França, um dos articuladores da aliança. Ele
cita em especial estados como São Paulo, estado de origem de
Alckmin, além de Paraná e Rio Grande do Sul, redutos
bolsonaristas. O evento de filiação está marcado para a próxima
quarta-feira, em Brasília. Serão 40 as lideranças que entrarão no
partido -não por acaso, é o número da legenda. Além de Alckmin,
ingressarão no PSB, entre outros, o vice-governador do Maranhão.

Bloqueio é duro, mas necessário, diz Orlando
Silva, relator de projeto das fake news
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

Relator do projeto de lei das
fake news na Câmara dos Depu-
tados, Orlando Silva (PCdoB-
SP) diz que o bloqueio do fun-
cionamento do Telegram em to-
do o Brasil determinado pelo
ministro do STF Alexandre de
Moraes foi dura, mas que não
havia outro caminho a seguir.

"É uma empresa que tem de-

zenas de milhões de usuários no
Brasil e que se recusa a acompa-
nhar as determinações do Poder
Executivo e a acompanhar as
determinações do Poder Judi-
ciário. Era esperado que mais
cedo ou mais tarde uma decisão
dura fosse tomada pelo ministro
Alexandre de Moraes, em parti-
cular porque ele tem acompa-
nhado o inquérito das fake news
e como as plataformas digitais

são usadas de forma maliciosa",
afirma Silva à coluna Painel, da
Folha de S.Paulo.

Ele diz esperar que, com a de-
terminação, o Telegram instale
uma representação no Brasil e
passe a cumprir as decisões ju-
diciais.

"Isso mostra a urgência a ne-
cessidade de apreciarmos um
projeto de lei que estabeleça re-
gras de funcionamento desses

serviços na internet", diz Silva, em
referência ao projeto de lei das fa-
ke news. Ele espera entregar no fi-
nal de março o texto já em condi-
ção de ser votado no plenário da
Câmara dos Deputados.

Silva afirma que chegou a
acordo com o senador Ângelo
Coronel (PSD-BA) para que o
mesmo texto seja entregue tam-
bém no Senado, para que assim
a tramitação seja mais rápida.

Sábado, domingo e segunda-feira, 19, 20 e 21 de março de 2022
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RJ registra média
de 14,9 estupros 
por dia, em fevereiro

ISP

VLADIMIR PLATONOW/ABRASIL 

O estado do Rio registrou a
média de 14,9 estupros por
dia, no mês de fevereiro, se-
gundo relatório do Instituto de
Segurança Pública (ISP), liga-
do ao governo do estado, di-
vulgado nesta sexta-feira. No
mês, foram 419 casos de vio-
lência sexual, contra 413 em
fevereiro do ano passado, au-
mento de 1,5%. Em 2021, hou-
ve registro de 5.105 casos de
estupro no estado.  

Nos dois primeiros meses
do ano, foram totalizados 851
registros de estupro, sendo
que 630 foram praticados na
região metropolitana. Compa-
rado com o primeiro biênio do
ano passado, quando foram
registrados 882 casos, houve
redução de 3,5%. Só estão
computados os casos formali-
zados em delegacias de polí-
cia, ficando fora da estatística
os casos não notificados.

Outra modalidade de cri-
me que apresentou cresci-
mento foi o estelionato. Em
fevereiro deste ano, foram re-
gistrados 9.218 casos ou 329
registros por dia. Em igual
mês do ano passado, foram
4.185 casos, aumento de
120%. No primeiro bimestre
deste ano, foram registrados
18.655 casos de estelionato no
estado do Rio. Em 2021, foram
70.075 registros de esteliona-
tos, aumento de 44% em rela-
ção ao ano anterior.

ROUBOS
Houve redução em outras

categorias criminosas. Em fe-
vereiro deste ano, houve redu-
ção de 28% nos roubos de rua,
com 4.518 registros, contra
6.272 no mesmo período de
2021. Segundo o ISP, esse é o
menor índice para o mês de fe-
vereiro, desde 2005. Também
houve queda no roubo de veí-
culos, com 1.771 casos, uma
diminuição de 18%, compara-
do com o mesmo período de
2021. Os roubos de carga caí-
ram 4% em fevereiro, ficando
em 336 casos, contra 351 regis-
tros no mesmo mês do ano
passado.

MORTES
No quesito morte por inter-

venção de agente do Estado,
quando há confrontos em
ações policiais, foram 195
mortes nos dois primeiros me-
ses deste ano, apresentando
redução de 34% contra o mes-
mo período de 2021, quando
houve 296 casos.

De forma geral, a letalidade
violenta - que inclui homicídio
doloso, lesão corporal seguida
de morte, roubo seguido de
morte e morte por intervenção
de agente do Estado - dimi-
nuiu 12%, o menor número
para o mês de fevereiro desde
1991, quando se iniciou a série
histórica do ISP. Foram 361
casos dessa modalidade em
fevereiro deste ano, contra 410
casos no mesmo mês de 2021.

UCRÂNIA

Antipaz, Biden pressiona Xi a
não se aliar a Putin na guerra
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

N
a primeira conversa
entre os líderes das
maiores economias

do mundo sobre a guerra na
Ucrânia, o Xi Jinping criticou as
sanções impostas à Rússia ao
Joe Biden e defendeu o fim rápi-
do do conflito. O americano, por
sua vez, disse que a China arca-
ria com "consequências" se aju-
dar Vladimir Putin.

De olho no temor de um dia
ser alvo de algo semelhante, ca-
so por exemplo use a força para
reabsorver a ilha autônoma de
Taiwan, o chinês alertou para o
risco de crise global se as puni-
ções forem ampliadas.

Aliado de Vladimir Putin, Xi
está sob pressão de Washington
para não apoiar financeira ou
militarmente o esforço de guer-
ra do russo, cujo país foi subme-
tido a duras sanções que limita-
ram o acesso ao sistema mun-
dial de pagamentos e às suas
próprias reservas cambiais.

"Sanções amplas e indiscri-
minadas apenas fazem as pes-
soas sofrer. Se escaladas, podem
levar a crises globais sérias de
comércio, finança, energia, ali-
mentos e cadeias logísticas, pa-
ralisando a já definhante econo-
mia mundial e causando perdas
irreparáveis", disse o chinês.

A conversa de Xi e Biden, fei-
ta virtualmente, durou quase
duas horas na manhã desta sex-
ta-feira, noite em Pequim. Se-
gundo a chancelaria chinesa, o
líder disse que os EUA e a China
têm responsabilidade conjunta
para manter a paz mundial.

"Todos os lados precisam
apoiar a Rússia e a Ucrânia em ter

um diálogo e negociação que irá
produzir resultado e levar à paz",
disse o comunicado chinês, que
não citou a cobrança de Biden.
Segundo a versão da Casa Bran-
ca, o presidente explicou "as con-
sequências se a China der apoio
material à Rússia enquanto ela le-
va a cabo ataques brutais".

Ambos os países vêm em rota
de conflito desde 2017, quando
o governo de Donald Trump deu
a primeira salva da Guerra Fria
2.0, com a adoção de barreiras
tarifárias contra produtos chine-
ses, vistos como predatórios da
economia americana.

A realidade é mais complexa,
e a ascensão chinesa desde o es-
tabelecimento de relações entre
a ditadura comunista e os EUA
em 1979 é um produto da sim-
biose econômica com o Ociden-
te. Os investimentos cruzados e
a interdependência dão nuan-
ces à competição entre ambos
os lados que não existia, por
exemplo, na Guerra Fria original
entre americanos e soviéticos.

Mas ela se espraiou por quase
todos os campos, e Biden deixou
claro ao assumir que iria priori-
zar o enfrentamento com a Chi-
na, potência emergente, um pa-
drão clássico que remete à anti-
guidade grega, quando Atenas
desafiou Esparta no século 5º
antes de Cristo.

Segundo os chineses, Biden
disse que não quer uma nova
Guerra Fria ou mudar o sistema
político chinês, e sim revitalizar
os laços entre os países.

Seja como for, Putin atraves-
sou os planos americanos com
sua guerra na Ucrânia, que amea-
ça ultrapassar fronteiras e envol-
ver países da Otan, a aliança mili-

tar criada pelos EUA em 1949 pa-
ra conter a União Soviética.

Ao longo da preparação para
a guerra, Xi demonstrou apoio a
Putin e chegou a dizer que am-
bos os países deveriam se unir
contra as pressões do Ocidente.
Vinte dias antes da invasão, em
4 de fevereiro, o russo visitou o
chinês na abertura dos Jogos de
Inverno de Pequim e selou um
pacto de "amizade sem limites".

Não é uma aliança militar,
que colocaria todo o desenho
das sanções ocidentais em outro
esquadro, mas uma carta de in-
tenções. Desde então, Xi vem
sendo questionado no Ociden-
te. Os EUA chegaram a dizer que
haveria "sérias consequências"
caso o apoio que dizem ter iden-
tificado em Pequim a Moscou se
concretizasse em armas ou di-
nheiro.

China e Rússia deram de om-
bros. Para Xi, a guerra trouxe
duas certezas. Primeiro, de como
poderá ser a reação ocidental ca-
so resolva usar armas para execu-
tar o plano anunciado de incor-
porar a ilha autônoma de Taiwan
à ditadura continental, e talvez se
preparar para tal. Os EUA e seus
aliados no entorno chinês já até
advertiram Pequim sobre isso.

Na conversa desta sexta, con-
tudo, Biden disse a Xi que não
apoia a independência da ilha
ou busca conflito com a China.
"Eu levo essas colocações muito
a sério", disse o chinês, que ao
mesmo tempo criticou os EUA
por sinalizar tal apoio aos movi-
mentos pró-democracia taiwa-
neses. "Isso é muito perigoso",
afirmou Xi.

A segunda certeza é de que
qualquer resultado que não seja

uma derrota humilhante e even-
tual deposição de Putin será
bom para a China. Uma vitória
militar, retumbante ou media-
na, fará o russo consolidar seu
poder talvez de forma ditatorial,
mas ele permanecerá isolado e
dependente da China, além de
manter a percepção de inocui-
dade das pressões ocidentais.

Ainda não está certo como is-
so se daria em relação ao regime
de sanções, mas é possível espe-
cular que Pequim antevê uma
Rússia como sua província ener-
gética e fornecedora de tecnolo-
gia militar sensível.

A versão mais extrema disso é
um apoio mais incisivo de Xi a
Putin, transformando em fato a
retórica de ambos dos últimos
anos, de criação de um bloco
real de desafio ao que chamam
de ordem hegemônica de Was-
hington. Os laços econômicos
de Pequim sugerem que isso é
difícil na versão radical, mas o
mundo também já viu uma glo-
balização incipiente desabar
com a eclosão da Primeira Guer-
ra Mundial em 1914.

Na contramão dessa lógica,
há a possibilidade de todo o ce-
nário desandar contra a China,
levando-a a algum tipo de aco-
modação com os EUA, em espe-
cial sob o risco de sanções. É
nesse contexto que precisa ser li-
da a crítica de Xi ao instrumento.

Na hipótese está inserida a
ideia de que Putin possa escalar
sua guerra, usando armas de
destruição em massa na Ucrânia,
o que deixaria Xi obrigado a con-
dená-lo. Por isso, nesse momen-
to as palavras-chave de Pequim
são discrição e cautela, à espera
dos acontecimentos em solo.

Engavetamento com mais de 100
carros deixa 6 mortos nos EUA

Seis pessoas morreram após
mais de 100 veículos se envolve-
rem em um engavetamento em
uma rodovia em Missouri, nos
Estados Unidos. O acidente ocor-
reu na última quinta-feira pela
manhã, após um motorista ter
freado de forma brusca devido às
condições de neblina na região,
segundo as autoridades reporta-
ram à emissora americana KFVS.

"Quando recebemos a liga-
ção por volta das 8h, e quando
nos aproximamos da interesta-
dual, havia uma neblina muito
espessa", disse o diretor do De-
partamento de Segurança Públi-
ca de Charleston, Robert Hear-
nes, de acordo com o jornal
americano New York Post.

"A visibilidade era inferior a 15
metros. O tráfego já havia recua-

do, mas tivemos vários, vários
acidentes em ambos os lados da
interestadual" adicionou o dire-
tor. Além dos seis mortos, diver-
sas pessoas ficaram feridas e fo-
ram tratadas em hospitais locais.
Um necrotério móvel foi instala-
do em uma funerária de Charles-
ton, segundo o legista do conda-
do de Mississippi, Terry Parker.

"Só nos dos piores filmes de

guerra, ou num incêndio de
uma cidade grande veríamos is-
so, mas nada dessa natureza já
aconteceu em nossa área", disse
o legista do condado de Missis-
sippi, Terry Parker, à emissora.

As autoridades ainda infor-
maram que os nomes das víti-
mas não foram divulgados, por-
que nem todas as famílias foram
notificadas sobre a ocorrência.

NEBLINA

Rio segue em bandeira
verde para a Covid-19 

SEGUNDA SEMANA

O estado do Rio de Janeiro
permanece pela segunda se-
mana consecutiva em bandei-
ra verde, o que significa risco
muito baixo para Covid-19. É o
que revela a 73ª edição do Ma-
pa de Risco da Covid-19, divul-
gada nesta sexta-feira pela Se-
cretaria de Estado de Saúde
(SES). A análise compara a oi-
tava semana epidemiológica
(SE 08) deste ano, de 20 a 26 de
fevereiro, com a décima sema-
na (SE 10), de 6 a 12 de março.

O secretário de Estado de
Saúde, Alexandre Chieppe,
destacou que os dados apre-
sentam ainda redução signifi-
cativa nas internações e óbitos.
"Isso nos mostra uma queda
sustentada dos indicadores e a
consolidação do cenário epide-
miológico da Covid no estado." 

As regiões Metropolitana I,
Metropolitana II, Baía de Ilha
Grande, Baixada Litorânea e
Norte estão com bandeira ver-
de, enquanto as regiões do Mé-
dio Paraíba, Serrana e Centro
Sul permanecem com bandei-
ra amarela, de risco baixo. O
mapa mostra ainda que a Re-
gião Noroeste permaneceu em
bandeira laranja, de risco mo-
derado, devido à taxa de ocu-
pação de leitos, que se mantém
elevada. Segundo a SES, isso

ocorre porque, nessa região,
houve maior tempo de perma-
nência das pessoas internadas
e a desmobilização de leitos
municipais, devido à redução
nas internações por Covid.

No período analisado, o nú-
mero de internações caiu
82,35%, passando de 102, na
SE 08, para 18, na SE 10. Tam-
bém os óbitos apresentaram
redução de 77,77%, caindo de
144, na SE 08, para 32, na SE 10.
Os indicadores apontam que
no período de 8 a 15 de março,
a taxa de positividade para
SARS-CoV-2 em testes RT-
PCR, realizados em unidades
de saúde do estado, foi de 3%.
Na quinta-feira, a taxa de ocu-
pação de leitos para Covid-19
estava em 25,04% para UTI e
18,06% para enfermaria.

Da mesma forma, caiu a
média móvel de atendimentos
em Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPA) do estado, en-
tre 9 e 15 de março. No perío-
do, a média móvel atingiu 390
casos. O número representa
queda de 20,6% nos atendi-
mentos de síndrome gripal nos
últimos 14 dias. Em relação às
solicitações de internação, a
média apurada foi de 11, entre
os dias 10 e 16 deste mês, indi-
cando retração de 31%.

Nota
PF REVELA QUE BRASIL JÁ RECEBEU 894 UCRANIANOS 

O Brasil já recebeu 894 ucranianos desde o início de guerra do
país com a Rússia, no dia 24 de fevereiro. Dados divulgados pela
Polícia Federal nesta sexta-feira apontam que há 21 pedidos para
visto temporário, cinco solicitações para residente e dois pedidos
para visto provisório. As informações consideram as entradas de
ucranianos entre os dias 24 de fevereiro e 17 de março.   O
presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que o Brasil fará
uma portaria para garantir o acesso de ucranianos ao passaporte
humanitário brasileiro. A informação, divulgada no fim de

Francisco chama guerra na Ucrânia
de ‘abuso perverso de poder’

O Papa Francisco intensifi-
cou críticas implícitas à Rússia e
chamou a guerra na Ucrânia de
"abuso perverso de poder", rea-
lizado por interesses sectários
que condenam pessoas indefe-
sas à violência.  

O Papa não citou a Rússia em
suas condenações, mas usou
frases como "agressão armada
inaceitável" para expressar seu
ponto de vista. Nesta sexta-feira,
ele falou em "povo defendendo

sua terra" e escapando de bom-
bardeios.

"A tragédia da guerra, que está
ocorrendo no coração da Europa,
tem nos deixado atordoados",
disse Francisco, acrescentando
que poucas pessoas imaginariam
cenas semelhantes às duas guer-
ras mundiais do século 20.

Sua mais recente condena-
ção veio em mensagem para
uma conferência da Igreja Cató-
lica em Bratislava, capital da Es-

lováquia, país que faz fronteira
com a Ucrânia e que abriu suas
portas a refugiados.

"Mais uma vez, a humanida-
de é ameaçada por abuso per-
verso de poder e interesses sec-
tários, que condenam pessoas
indefesas a sofrer toda forma de
violência brutal", disse.

"O sangue e as lágrimas das
crianças, o sofrimento de mu-
lheres e homens que defendem
suas terras ou fogem dos bom-

bardeios abalam nossa cons-
ciência", afirmou o papa.

Moscou chama a ação de
"operação militar especial" pro-
jetada não para ocupar territó-
rio, mas para desmilitarizar e
"desnazificar" o país vizinho.

Francisco rejeitou esse ter-
mo, dizendo anteriormente que
não poderia ser considerada
"apenas operação militar", mas
uma guerra que desencadeou
"rios de sangue e lágrimas".

VATICANO
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fevereiro, é de que medida vai regulamentar a entrada dos
cidadãos ucranianos. Segundo a Agência da ONU para Refugiados
(Acnur) 3,1 milhões de pessoas conseguiram fugir e agora estão
refugiadas da Ucrânia. Ao todo, 13 milhões de pessoas que estão
naquele país têm sido afetadas nas áreas mais atingidas pela
guerra. O Acnur tem apoiado centros de recepção para
deslocados e entregando itens essenciais na Ucrânia e nas
fronteiras, como alimentos, materiais de higiene e assistência em
dinheiro. De acordo com a agência, também enviou especialistas
em proteção de abuso e exploração sexual para Polônia,
Moldávia, Hungria e Romênia. 

Nota
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO TELEFÉRICO 
DO ALEMÃO SÃO RETOMADAS NO RIO

O governo fluminense deu início nesta sexta-feira às obras de
reforma do Teleférico do Alemão, no Rio de Janeiro. O
transporte aéreo por cabo está localizado no complexo de
comunidades do mesmo nome, na Zona Norte da capital. Com
recursos da concessão dos serviços de saneamento, essa fase
das intervenções está orçada em R$ 16,9 milhões. A previsão
é que a obra seja concluída até dezembro. O teleférico tem
percurso total de 3,5 quilômetros, possui 152 gôndolas e
beneficia 10 mil moradores das comunidades de Bonsucesso,
Adeus, Baiana, Alemão, Itararé e Palmeiras. O teleférico
estava parado desde 2016. Em novembro do ano passado, o
governo fechou acordo com a empresa Poma para a
reativação do teleférico. A empresa francesa foi responsável
pela instalação do teleférico na comunidade da zona norte da
cidade. Representantes da multinacional, que detém a
exclusividade do sistema eletromecânico do transporte,
vistoriaram o teleférico em setembro de 2021 e elaboraram
um relatório técnico de danos.






	DateSigned_9ce886d6-6822-4504-bc48-1a8376afe42b: 19-mar-22 | 6:39 AM BRT
	DateSigned_195b6df0-cdf5-4f44-8a9a-7cdab786bd7c: 19-mar-22 | 6:39 AM BRT
	DateSigned_ea9c43c5-811a-4681-9be5-203ccd2e4edc: 19-mar-22 | 6:39 AM BRT
	DateSigned_a66d641b-76c6-4945-a93d-cd3896da33bd: 19-mar-22 | 6:39 AM BRT
	DateSigned_4f78d133-c902-49f0-b768-b6c4bcb37cd1: 19-mar-22 | 6:39 AM BRT
	DateSigned_b87a8eb6-e221-4326-874d-8b6cfafabfc6: 19-mar-22 | 6:39 AM BRT
		2022-03-19T02:40:49-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




