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GUERRA

Quase 6,5 milhões são deslocados na Ucrânia
A agência de migração da ONU disse ontem que quase
6,5 milhões de pessoas foram deslocadas dentro da Ucrânia como resultado direto da guerra, superando suas piores previsões. Os números são de um estudo realizado pela
Organização Internacional para as Migrações entre 9 e 16

TRAGÉDIA

de março. Eles se somam às mais de 3,3 milhões de pessoas
que a agência da ONU diz terem fugido através das fronteiras desde que a invasão russa começou em 24 de fevereiro.
"A escala do sofrimento humano e do deslocamento forçado devido à guerra excede em muito qualquer planeja-

mento de cenário de pior caso", disse António Vitorino, diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM). Ele disse que as equipes da OIM estão prestando ajuda a milhares de pessoas com alimentos e cobertores, mas as que estão em áreas afetadas. PÁGINA 10
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Indústria da construção tem
melhor fevereiro em 10 anos
Ainda sob o fôlego da recuperação da economia, a indústria da construção registrou o melhor fevereiro em dez anos, divulgou ontem a Confederação Nacional da Indústria. No mês passado, o indicador de atividade do setor ficou em 48,2 pontos, o maior nível para o mês desde 2012,
quando estava em 49,4 pontos. Apesar da melhoria, o indicador conti-

SISTEMA

nuou abaixo a linha de 50 pontos, que indica queda na atividade. Segundo a CNI, a queda na atividade é normal para o período. Em relação ao índice que mede o emprego da indústria da construção, o indicador ficou
em 49,2 pontos. Mesmo abaixo do ponto que indica crescimento, o indicador também está no melhor nível para fevereiro desde 2012. PÁGINA 2

ELEITORAL

Petrópolis
registrou 250
deslizamentos
em 24 horas

JOSÉ CRUZ/ABRASL

TSE amplia
comissão de
Moraes e inclui
combate a FN

A chuva forte que atingiu Petrópolis no domingo passado
provocou 250 ocorrências de
deslizamentos, atingindo casas
e ruas, em 19 localidades da cidade. Os dados foram divulgados ontem pela prefeitura. Cinco pessoas morreram e mais
três estão desaparecidas. Segundo a prefeitura, as regiões
mais afetadas com os deslizamentos foram Alto da Serra, Bingen, Castelânea, Centro, Chácara Flora, Duarte da Silveira,
Estrada da Saudade, Independência, Morin, Mosela, Quissamã, Quitandinha, Saldanha
Marinho, São Sebastião, Siméria, Valparaíso e Vila Militar.
Em reunião com o prefeito Rubens Bomtempo, o governador
do Rio de Janeiro, Claudio Castro (foto), se comprometeu em
realizar intervenções emergenciais no Túnel Extravasor, no
Quissamã, onde foram registradas ocorrências durante a
chuva de domingo. PÁGINA 6

Sob o argumento de que é necessário criar medidas para enfrentar os ataques ao sistema eleitoral, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu ampliar a Comissão de Segurança Cibernética da corte e
incluir entre suas atribuições o combate à disseminação de notícias
falsas. A comissão é presidida pelo vice-presidente do TSE desde
2020, ministro Alexandre de Moraes (foto), que tem a previsão de
assumir a presidência a partir de agosto. No STF (Supremo Tribunal
Federal), ele é responsável por inquéritos que investigam o presidente Jair Bolsonaro (PL) e também seus apoiadores. A portaria publicada ontem é assinada pelo ministro Edson Fachin, presidente do
TSE, e eleva o número de integrantes da comissão de 6 para 11. Fachin afirma que o grupo também ficará responsável, a partir de agora, por "monitorar, elaborar estudos e implementar ações para combate à disseminação em massa de informações falsas em redes sociais, com o intuito de lesar expor a perigo de lesão a lisura e confiança do sistema eleitoral". Antes, a comissão monitorava apenas
ameaças e ataques cibernéticos à Justiça Eleitoral e elaborava estudos contra ilícitos cibernéticos. PÁGINA 9
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FALASTRÃO

Daniel Silveira
burla ordem
e volta a
atacar Moraes
PÁGINA 9

Receita do comércio de SP cresce 10,2%
O faturamento do comércio varejista do estado de São Paulo
atingiu R$ 988,3 bilhões em 2021, um crescimento de 10,2% em
comparação ao ano anterior. Os dados, divulgados ontem, são da
Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista do Estado de São Paulo (PCCV), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
do Estado de São Paulo (FecomercioSP). O faturamento de 2021
também superou, em 13,4%, o resultado de 2019, ano pré-pande-

mia de covid-19, quando o comércio varejista obteve faturamento
de R$ 871 bilhões. Para a FecomercioSP, o bom desempenho pode
ser explicado pelo pagamento do auxílio emergencial e os aumentos do crédito e do emprego formal. “No ano passado, houve criação de cerca de 1 milhão de novos postos de trabalho formais, enquanto as concessões de crédito foram alavancadas graças à melhoria da empregabilidade. PÁGINA 10
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Dólar fecha abaixo de
R$ 5 pela primeira vez
desde junho de 2021

Indústria da construção tem
melhor fevereiro em 10 anos

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Com a ajuda das commodities (bens primários com cotação internacional) e dos juros
altos, o dólar fechou abaixo de
R$ 5 pela primeira vez desde
junho do ano passado. A Bolsa
de Valores de São Paulo (Bovespa) recuperou-se das perdas recentes e superou os 116
mil pontos - maior nível em
seis meses.
O dólar comercial fechou
ontem vendido a R$ 4,945,
com queda de R$ 0,071
(1,42%). A cotação começou o
dia próxima da estabilidade,
mas passou a cair assim que o
mercado norte-americano

abriu as negociações. Na mínima do dia, por volta das
12h20, o dólar chegou a atingir
R$ 4,93.
Com o desempenho de ontem, a moeda norte-americana acumula queda de 4,1% em
março. Em 2022, o recuo chega a 11,3%.
No mercado de ações, o dia
também foi marcado pela euforia. O Índice Bovespa (Ibovespa), fechou o dia aos
116.154 pontos, com alta de
0,73%. O indicador subiu com
a ajuda de empresas exportadoras de commodities e de
bancos. A bolsa brasileira está
no maior nível desde 14 de setembro do ano passado.

BC/F O C U S

Mercado eleva projeção
de inflação para 6,59%

A

inda sob o fôlego da
recuperação da economia, a indústria da
construção registrou o melhor
fevereiro em dez anos, divulgou
ontem a Confederação Nacional da Indústria (CNI). No mês
passado, o indicador de atividade do setor ficou em 48,2 pontos, o maior nível para o mês
desde 2012, quando estava em
49,4 pontos.
Apesar da melhoria, o indicador continuou abaixo a linha de
50 pontos, que indica queda na

dias. A nova projeção é de PIB
de 0,50%, em 2022, ante o 0,49%
previsto na semana passada.
Para 2023, entretanto, o boletim Focus registrou uma redução na expectativa de crescimento em relação ao apontado
na semana passada, passando
de 1,43% para 1,3%. Há quatro
semanas, a previsão era de que o
PIB crescesse 1,5%. Para 2024, a
projeção ficou estável, em 2%.
O mercado também projetou alta para a taxa básica de juros, a Selic, para 2022. Na projeção divulgada nesta segundafeira, a Selic deve ficar em 13%,
ante os 12,75% ao ano da semana passada.
Na semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a taxa Selic, de
10,75% para 11,75% ao ano para
conter a alta nos preços.
Para o fim de 2023, a estimativa do mercado para a Selic
também aumentou. A nova projeção é que a taxa básica fique
em 9% ao ano, ante os 8,75% ao
ano da semana passada. Para
2024, a previsão da Selic se manteve estável em relação à semana passada, ficando em 7,50%
ao ano.

GASTANÇA

Planalto vai reformar
restaurante por R$ 4,6 mi
O Palácio do Planalto lançou edital para selecionar
uma empresa para reformar
as instalações do restaurante
que atende aos servidores. A
previsão de gasto é de R$
4.601.284,12. O valor inclui todas as despesas diretas e indiretas como, por exemplo, encargos trabalhistas e previdenciários dos funcionários
contratados para a execução
da obra.
De acordo com o documento, a obra é necessária para corrigir "diversas patologias construtivas" e atender às normas
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que
não especifica.
Será reformada toda a área
do refeitório, cantina e apoio
administrativo que ficam no
Anexo 4 do Planalto e totalizam
2.152,44m². O edital prevê de-

molição e construção de paredes, substituição de revestimentos, sistema hidráulicos e
instalações elétricas. Prevê,
ainda, instalação de louças,
bancadas em granito e inox e
adequação do sistema de prevenção de incêndio.
Hoje o espaço conta com
dois ambientes de self-service.
Após a reforma, haverá um restaurante à la carte, outro selfservice, além de uma cantina e
o espaço administrativo. Atende a servidores da Presidência
e da Vice-Presidência, além
dos ministérios que ficam no
Planalto, como a Casa Civil e a
Secretaria de Governo.
Se acordo com dados da Secretaria Geral, são servidas, em
média, cerca de 72 mil refeições por ano. O prazo para entrega de propostas se encerra
em 12 de abril.

em relação a janeiro faz parte
do esperado para fevereiro. No
entanto, a aproximação dos índices do nível de 50 pontos indica uma queda menos disseminada e menos intensa. A utilização da capacidade operacional atingiu 65% no mês passado, o que, segundo a entidade, indica um nível historicamente alto.
Apesar do bom desempenho
em fevereiro, as expectativas
dos empresários da indústria
da construção começaram a
sentir os efeitos da inflação e da
instabilidade na economia

mundial. O Índice de Confiança
do Empresário (Icei) da indústria de construção caiu 1,3 ponto, para 55,3 pontos. Por estar
acima da linha de 50 pontos,
que separa a confiança da falta
de confiança, o índice indica
que os empresários da construção ainda estão confiantes, embora o otimismo tenha recuado
um pouco.
Foram entrevistadas 395 empresas para a Sondagem Indústria da Construção entre 3 e 11
de março. Desse total, 143 são
de pequeno porte, 172 de médio
porte e 80 de grande porte

ASSERRJ

Setor supermercadista foi o que
mais gerou empregos na pandemia
ALANA GANDRA/ABRASIL

O mercado financeiro aumentou pela décima vez consecutiva a previsão de inflação para este ano. Segundo projeção
do Boletim Focus, divulgada ontem pelo Banco Central, o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) deve fechar este
ano em 6,59%. Há uma semana,
a projeção do mercado era de
que a inflação este ano ficasse
em 6,45%%. Há quatro semanas,
a previsão era de 5,56%.
Divulgado semanalmente, o
Boletim Focus reúne a projeção
de cerca de 100 instituições do
mercado para os principais indicadores econômicos do país.
Para 2023, o mercado também aumentou a projeção da
variação do IPCA. Com isso, a
projeção desta semana aponta
uma inflação de 3,75% ante os
3,71% projetados na semana
passada. Há quatro semanas, a
projeção era de uma inflação de
3,5% no próximo ano.
Para 2024, o mercado manteve a estimativa da semana passada que projetou uma inflação
de 3,15%.
Na projeção desta semana, o
Focus também elevou a previsão do PIB registrada há sete

atividade. Segundo a CNI, a
queda na atividade é normal para o período.
Em relação ao índice que mede o emprego da indústria da
construção, o indicador ficou
em 49,2 pontos. Mesmo abaixo
do ponto que indica crescimento, o indicador também está no
melhor nível para fevereiro desde 2012. Em relação à intenção
de investimentos, o índice subiu
1 ponto, para 44,6 pontos, e está
no nível mais alto para meses de
fevereiro desde 2014.
Segundo a CNI, a queda da
atividade e das contratações

Em plena pandemia do novo
coronavírus, o setor de supermercados foi o maior gerador de
empregos no país, com 156.120
novos postos gerados, sendo
57.214 novas vagas, em 2020, e
98.906, em 2021. O setor foi responsável por 6,1% do total de
novos postos de trabalho no período 2020/2021, de acordo com
o Mapa dos Empregos no Setor
de Supermercados, realizado
pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro
(Asserrj) em conjunto com a
consultoria Future Tank.
O economista Guilherme
Mercês, um dos sócios-fundadores da Future Tank, disse ontem que em termos relativos,
considerando o total de empregos gerados nos estados, o Rio
de Janeiro deteve a maior participação do setor supermercadista na oferta de novas vagas de
trabalho nos últimos dois anos,
com 11.120 novos postos de tra-

balho (41% do total), respondendo por dois de cada cinco
empregos abertos no território
fluminense. Em 2020, foram gerados 2.483 vagas e, no ano seguinte, 8.637.
O setor supermercadista foi o
que mais gerou empregos em
sete outros estados brasileiros
durante a pandemia: Piauí
(21%), com 3.504 vagas; Rondônia (13%), com 1.838; Maranhão
(12%), com 6.860; Amazonas
(11%), com 4.774; Pará (11%),
com 10.819; Pernambuco (8%),
com 6.377; e Ceará (7%), com
6.495 postos.
DESTAQUE
Segundo o economista, o setor de supermercados foi o grande destaque na pandemia, em
2020 e 2021 somados, porque
“ele foi a grande resistência de
emprego e da renda. Em 2020,
enquanto a maioria dos setores
demitiu, o setor de supermercados contratou. Em 2021, ele repetiu esse desempenho e con-

tratou novamente”.
Os supermercados ficaram
entre os dez setores mais geradores de postos de trabalho em
57 dos 92 municípios fluminenses, nos últimos dois anos. Lideraram as contratações nas regiões metropolitana (7.731) e
serrana (621). O setor foi o primeiro contratador também em
termos de municípios, com
3.032 novos empregos na capital
fluminense; 1.276, em São Gonçalo; 854, em Nova Iguaçu; 459,
em São João de Meriti; 427, em
Petrópolis; 419, em Teresópolis.
TRANSPORTE DE CARGA
O segundo maior setor gerador de empregos em 2020 e
2021, foi o de transporte de carga rodoviária, com 136.423 novas vagas. “O cenário de pandemia levou as pessoas a ficarem
mais trancadas em casa e a demanda por logística de entrega
aumentou muito”, disse Mercês.
A pesquisa ressalta também
que os supermercados estão en-

tre os dez maiores geradores de
vagas em todos os estados do
país. Em termos absolutos, os
campeões do ranking em 2020 e
2021 foram São Paulo, com
30.989 postos gerados; Minas
Gerais (17.511); Rio de Janeiro
(11.120): Pará (10.819); e Rio
Grande do Sul (9.757).
O estudo se baseou em dados
oficiais do Novo Caged, que é
a geração das estatísticas do
emprego formal por meio de informações captadas dos sistemas eSocial, Sistema do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e Empregador Web.
O presidente da Asserj, Fábio
Queiróz, afirmou que o setor de
supermercados teve um “papel
social e econômico fundamental na pandemia, não só pela sua
função de abastecimento da população, mas também por ter sido um dos pilares em termos de
geração de emprego e de renda
no Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro”.

FGV

PIB brasileiro de janeiro recua
1,4% é atinge R$ 769,384 bilhões
ALANA GANDRA/ABRASIL
O Produto Interno Bruto
(PIB, soma de todos os bens e
serviços produzidos no país)
brasileiro teve queda de 1,4%
em janeiro em relação a dezembro, de acordo com o Monitor
do PIB, divulgado ontem pela
Fundação Getulio Vargas. No
trimestre móvel encerrado em
janeiro, houve crescimento de
1%, em comparação com o trimestre móvel encerrado em outubro. Na comparação com janeiro de 2021, a economia cresceu 1,2%, em janeiro deste ano.
Em termos monetários, o estudo
estima que o PIB, em valores
correntes, totalizou R$ 769,384
bilhões, em janeiro de 2022.
O coordenador do Monitor do
PIB-FGV, Claudio Considera, informou que a economia nacional
cresceu trimestralmente, em média, 1,1% entre janeiro de 2019 a
fevereiro de 2020, antes do início
da pandemia da covid-19. De
março de 2020 até janeiro de

2022, o crescimento médio foi de
0,4%. Nesses mesmos intervalos,
a agropecuária evoluiu 0,6% e
0,7%, respectivamente; a indústria caiu 0,7% e cresceu 0,7; os
serviços tiveram expansão de
1,4% e 0,2%. Pelo lado da demanda, o consumo das famílias cresceu 2,3% e caiu 1%; o consumo
do governo reduziu 0,5% e 1%.
“Esses números traduzem
bem o impacto da pandemia sobre resultados que já eram medíocres antes dela. O consumo
das famílias e o consumo do governo representam 80% do PIB e
foram bastante prejudicados,
inicialmente pela falta de vacinas e, posteriormente, pela falta
de um programa de vacinação,
como é bem ilustrado pelo fracasso dessa demanda durante a
pandemia”, disse Considera.
CONSUMO
No caso do consumo das famílias, usando a mesma base de
comparação, o economista disse que o consumo de não durá-
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veis cresceu 1,1% e 0,3%; o consumo de semiduráveis cresceu
1,5% e estagnou em seguida; o
consumo de duráveis cresceu
5,1% e caiu 0,1%; e o consumo
de serviços cresceu 2,6% e 0,8%.
“Notadamente o consumo de
serviços, que representa 52% do
consumo das famílias, dependem da interação social, que foi
prejudicada pela falta de vacinação”, disse o coordenador do
Monitor do PIB-FGV.
No trimestre móvel terminado
em janeiro deste ano, comparativamente com igual período do
ano passado, o consumo das famílias cresceu 1,9%. Esse foi o
quarto mês consecutivo que o
componente de serviços foi o único que apresentou taxas positivas.
A formação bruta de capital
fixo (FBCF), que mede os investimentos no PIB, avançou 1,3%
no trimestre móvel terminado
em janeiro, em comparação ao
mesmo trimestre do ano anterior. De acordo com a FGV, essa
atividade continua mostrando

taxas decrescentes desde junho
do ano passado. O Monitor do
PIB-FGV revela que a média das
taxas de investimento mensais,
desde janeiro de 2000, foi 18%,
enquanto a média das taxas de
investimento mensais desde janeiro de 2015 atingiu 16,3%. Em
janeiro de 2022, a taxa de crescimento foi 18,8%.
COMÉRCIO EXTERIOR
O Monitor do PIB-FGV aponta que a exportação brasileira
mostrou crescimento de 5,6%
no trimestre móvel terminado
em janeiro, em comparação ao
mesmo período do ano passado.
Contribuíram para o resultado
os componentes de serviços e
produtos agropecuários, que
apresentaram taxas positivas de
15% e 28,6%, respectivamente.
Na análise da série dessazonalizada, porém, a exportação apresentou redução de 0,6 no trimestre móvel encerrado em janeiro em comparação ao terminado em outubro.
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Rio de Janeiro
Nota
SECRETARIA MOSTRA ESTUDO COM AVALIAÇÃO
DAS CINCO ONDAS DA COVID-19 NO RJ
A Secretaria de Estado de Saúde (SES) publicou na sextafeira, dia 18, estudo da Superintendência de Informações
Estratégicas de Vigilância em Saúde (Sievs) sobre a evolução
da Covid-19 no estado desde o início da pandemia, em
março de 2020. O levantamento avaliou o comportamento
de cada uma das cinco ondas que o estado enfrentou e
apontou que, em cada uma, houve o surgimento e
predomínio de uma variante do vírus SARS-Cov-2 com
características diferentes tanto de transmissibilidade quanto
de letalidade. O estudo conclui que o cenário atual da
Covid-19 no estado retornou aos números mais baixos, após
a passagem da onda causada pela Ômicron. Embora a
variante tenha gerado a maior curva de casos já observada
desde o início da pandemia, foi a menor onda de
internações e óbitos por Covid-19. A ampliação da cobertura
vacinal foi um fator importante para a redução da incidência
de internações e mortalidade. Em janeiro de 2022, a
mortalidade entre os não vacinados com a primeira dose
internados foi 60% maior que a dos internados com as duas
doses. O resultado reforça a importância da vacina para
redução dos casos graves e da morte pela doença.

OUTONO: Aumento de nuvens de manhã.
Manhã
Pancadas de chuva à tarde e à noite.
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Noite
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TEMPORAL

Petrópolis registrou 250
deslizamentos em 24 horas
VLADIMIR PLATONOW/ABRASIL

A

chuva forte que atingiu Petrópolis no domingo passado provocou 250 ocorrências de deslizamentos, atingindo casas e
ruas, em 19 localidades da cidade. Os dados foram divulgados
ontem pela prefeitura. Cinco
pessoas morreram e mais três
estão desaparecidas.
O índice pluviométrico chegou a 534,4 milímetros em 24
horas, o que provocou desabamentos de casas, deslizamentos
de barreiras e inundações de
ruas, transformadas em verdadeiros rios, arrastando carros, lixo e tudo mais pela frente.
Pela manhã, um grupo com
dezenas de bombeiros saiu da
capital para dar apoio às buscas de vítimas na cidade serrana. Segundo a prefeitura, as regiões mais afetadas com os
deslizamentos foram Alto da
Serra, Bingen, Castelânea,
Centro, Chácara Flora, Duarte
da Silveira, Estrada da Sauda-

de, Independência, Morin, Mosela, Quissamã, Quitandinha,
Saldanha Marinho, São Sebastião, Siméria, Valparaíso e Vila
Militar.
Entre os mortos, estão duas
pessoas que moravam no Morro
da Oficina, o local mais afetado
na enxurrada do dia 15 de fevereiro. Apesar do risco, muitos
ainda resistem em sair de casas
localizadas próximas à área que
veio abaixo.
Alguns não querem deixar o
pouco que conseguiram ao longo da vida. Outros não desejam
ficar em abrigos coletivos, pois a
concessão do aluguel social ainda está em ritmo lento, por
questões burocráticas e porque
não há imóveis disponíveis para
alugar na cidade.
“A Secretaria de Assistência
Social trabalha para garantir o
ate ndime nto a 8 3 9 p e s s o a s
que foram para os pontos de
apoio por conta da chuva deste domingo. Além desses, é
mantido o suporte às 289 pessoas que são acompanhadas

por conta das chuvas de fevereiro. No momento, 23 locais
e s tã o s e n d o u s a d o s p a r a o
abrigamento de pessoas em
escolas públicas ou em estruturas voluntárias organizadas
pelas comunidades”, informou a prefeitura.
GOVERNADOR
Em reunião com o prefeito
Rubens Bomtempo, o governador do Rio de Janeiro, Claudio
Castro, se comprometeu em
realizar intervenções emergenciais no Túnel Extravasor, no
Quissamã, onde foram registradas ocorrências durante a chuva
de domingo. O encontro ocorreu nesta segunda-feira na sede
da prefeitura.
“Os problemas estruturais
no Túnel Extravasor é algo que
nos preocupa muito. É preciso
recuperar esse túnel que é tão
importante para minimizar as
enchentes no centro da cidade
no trecho do início da Rua do
Imperador e garantir a segurança de quem mora no entor-

no”, disse Bomtempo.
Segundo o governador, essa
obra emergencial terá um custo de cerca de R$ 40 milhões.
“Temos o compromisso com a
sociedade petropolitana e vamos trabalhar juntos para recuperar a cidade”, disse Claudio Castro.
600 DESABRIGADOS
O número de desabrigados
em Petrópolis subiu para 643
depois do forte temporal que
atingiu a cidade neste domingo passado. Eles estão sendo
atendidos em pontos de apoio
espalhados pelos bairros, onde
já estavam vivendo cerca de
400 pessoas desde a última tragédia.
O município serrano do Rio
de Janeiro voltou a sofrer com
as chuvas cerca de um mês
após o maior desastre de sua
história recente, que deixou
233 mortos e 4 desaparecidos.
Desta vez foram 126 ocorrências registradas, 107 delas por
deslizamentos.

Petrópolis revive trauma pouco
mais de um mês após tragédia
MATHEUS ROCHA/FOLHAPRESS
Após ficar 15 dias em um
abrigo de Petrópolis, devido à
chuva que devastou a cidade em
15 fevereiro deste ano, Joana
Barros de Azevedo achou que
poderia recomeçar a vida. Decidiu, então, voltar para casa no
bairro de Chácara Flora, mas ficou pouco tempo no imóvel.
Na noite de domingo passado, um novo temporal caiu sobre o município da região serrana do Rio de Janeiro, fazendo
Joana buscar abrigo na Igreja
Santo Antônio, em Alto da Serra,
e a obrigando a reviver a tragédia que deixou 233 mortos no
mês passado.
"Não deu nem tempo de a cidade se recuperar e já teve mais
tragédia, mais morte, mais deslizamento. Nós estamos na mão
de Deus."
Moradora do bairro de Chácara Flora, um dos mais atingidos em fevereiro, ela conta que
decidiu ir para a igreja quando a
chuva começou. No meio do caminho, o temporal acabou se intensificando.
"Desceu aquela lama do Morro da Oficina e quase que a gente morreu afogada na praça aqui
debaixo. A gente estava vindo
para cá só que não deu tempo e
começou a encher muito rápido. Chegamos aqui cheias de lama e barro", diz ela ao lado da filha Eva Barros de Azevedo, que
mora na rua Otto Reymarus, em
Alto da Serra.
Eva explica que decidiu sair
de casa porque perto do imóvel
há uma pedra que ameaça rolar
e, logo atrás dele, existe uma encosta que pode deslizar. Apesar
dos riscos, ela diz que decidiu
voltar para o local por não ter
mais para onde ir.
"Tenho pavor de ficar na minha casa. Preciso do aluguel social. Cheguei a me cadastrar,
mas até agora nada. Não falam
nada para a gente", diz ela.
Ao menos cinco pessoas
morreram na chuva de domingo
passado e quatro estão desaparecidas, segundo o Corpo de
Bombeiros. Dois óbitos ocorreram no Alto da Serra, dois na região central e um no bairro Valparaíso. Trinta e quatro pessoas
foram resgatadas com vida.
"Quando chove, tem que sair
todo mundo. Ninguém aguenta.
Chega uma hora que não dá.
Tem gente que está há um mês
aqui e ainda não conseguiu o
aluguel social."
É esse o caso de Natália Lucinda Ângelo, 36, que está abrigada na igreja desde 15 de fevereiro. "Já comecei a ver um
monte de casa para aluguel social, mas todo mundo corre. Eles
dizem que só com dinheiro na
22-mar-22 | 5:44 AM BRT

mão. Assim fica difícil. Eu estou
há um mês e seis dias aqui e nada ainda", afirma ela.
"Todo mundo já foi embora e
eu ainda estou aqui esperando
uma solução. Não tenho para
onde ir", diz ela, que está no
abrigo com os três filhos e o marido. "Acho que sou a mais velha
aqui na paróquia esperando
uma casa sair e até agora nada.
Sinto que estou jogada. Parece
que as autoridades me jogaram
aqui e não fazem nada."
Após as sucessivas tragédias,
ela diz que tem medo de continuar morando em Petrópolis.
"Meu pai mora na Baixada Fluminense e diz para eu ir para lá,
porque aqui está horrível. A
gente não tem segurança nem
em áreas planas. Imagina em
morro?", diz a auxiliar de produção.
Já o empresário Marcelo Wiskutzki diz que voltou a ter perdas em razão das chuvas. Em fevereiro, a galeria de lojas da qual
é dono foi alagada, o que voltou
a acontecer neste domingo.
"Fiquei a madrugada toda tirando lama de dentro das lojas.
Graças a Deus a igreja ajudou a
gente nessa força-tarefa. A gente
pede ajuda do poder público,
paga nossos impostos, mas é como se não tivesse pagando nada, porque não temos apoio nenhum", diz ele, acrescentando
que não conseguiu acesso ao
crédito emergencial disponibilizado aos comerciantes atingidos pelas chuvas.
"Eu estou mais de um mês
pedindo essa verba, mas não
saiu nada. Está muito difícil",
afirma o empresário, para quem
é assustador viver de novo a
mesma tragédia. "A gente não
consegue dormir. O centro da
cidade está todo destruído. A
rua Teresa estava começando a
se reerguer, mas está tudo devastado de novo. É outra tragédia. A gente não aguenta mais."
Em nota, a Prefeitura de Petrópolis diz que o aluguel social
será pago em abril, como foi
combinado com o governo estadual.
"A Prefeitura reconhece que a
oferta de imóveis na cidade está
abaixo do que seria ideal e nesse
sentido promove sensibilização
com proprietários e imobiliárias
a fim de destinação de habitação
segura para as vítimas da chuva", diz a prefeitura, destacando
que "todas as pessoas que estavam nos abrigos foram cadastradas e receberão o benefício".
Quanto à situação dos empresários, o poder municipal diz
que disponibilizou uma linha de
crédito, mas não explicou por
que alguns comerciantes não
conseguiram acessar ainda o recurso.
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TSE amplia comissão de Moraes
e inclui combate a fake news

DE DADOS

Advogado do
Telegram foi preterido
em conselho nacional
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

S

ob o argumento de que
é necessário criar medidas para enfrentar os
ataques ao sistema eleitoral, o
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu ampliar a Comissão
de Segurança Cibernética da
corte e incluir entre suas atribuições o combate à disseminação
de notícias falsas.
A comissão é presidida pelo
vice-presidente do TSE desde
2020, ministro Alexandre de
Moraes, que tem a previsão de
assumir a presidência a partir de
agosto. No STF (Supremo Tribunal Federal), ele é responsável
por inquéritos que investigam o
presidente Jair Bolsonaro (PL) e
também seus apoiadores.
A portaria publicada ontem é
assinada pelo ministro Edson
Fachin, presidente do TSE, e eleva o número de integrantes da
comissão de 6 para 11.
Fachin afirma que o grupo
também ficará responsável, a
partir de agora, por "monitorar,
elaborar estudos e implementar

ações para combate à disseminação em massa de informações
falsas em redes sociais, com o
intuito de lesar expor a perigo de
lesão a lisura e confiança do sistema eleitoral".
Antes, a comissão monitorava apenas ameaças e ataques cibernéticos à Justiça Eleitoral e
elaborava estudos contra ilícitos
cibernéticos.
Na justificativa para as mudanças, o ministro cita o inquérito das fake news, que "apura a
ação de grupos coordenados
com a finalidade de divulgar informações falsas de crimes, denunciações caluniosas e ameaças que atinjam a honorabilidade de membros do Supremo Tribunal Federal".
Ele diz que há correlação de
ações coordenadas desses mesmos grupos em ataques à imagem da Justiça Eleitoral.
A comissão, diz Fachin, é necessária para "efetiva análise de
ações de prevenção e enfrentamento de ilícitos decorrentes de
tentativas de ataques cibernéticos no ambiente da rede mun-

dial de computadores, pelos referidos grupos coordenados e
com a finalidade de prejudicar a
imagem da Justiça e do Processo
Eleitoral, inclusive com vazamento de informações e documentos sigilosos".
Segundo o presidente do TSE,
é preciso apurar o financiamento e divulgação em massa nas redes sociais de conteúdo com o
intuito de lesar ou expor a lisura
e confiança do sistema eleitoral.
A menção a vazamentos é feita, indiretamente, a Bolsonaro,
que foi alvo de um inquérito
conduzido por Alexandre de
Moraes sob suspeita de vazamento de investigação da Polícia Federal.
Nesse inquérito, o procurador-geral da República, Augusto
Aras, discordou da Polícia Federal, entendeu que o presidente
não cometeu crime e pediu o arquivamento da apuração.
Na nova composição da comissão do TSE, além de Moraes,
participam o corregedor do órgão, ministro Mauro Campbell
Marques, juízes auxiliares do

gabinete da presidência, da vice-presidência e da corregedoria, o delegado da Polícia Federal Disney Rosseti, entre outros.
Desde que assumiu a presidência da corte eleitoral, há um
mês, Fachin tem dito que há risco real de ataque aos sistemas
do TSE, e citou a Rússia como
um dos países de onde podem
vir esses ataques.
Em discurso quando ainda
estava em reunião de transição
para a presidência, Fachin disse
que uma das prioridades da Justiça Eleitoral esse ano é a segurança cibernética.
"Há riscos de ataques de diversas formas e origem. Tem sido dito e publicado, por exemplo, que a Rússia é um exemplo
dessas procedências. O alerta
quanto a isso é máximo e vem
num crescendo", afirmou.
"Enfrentaremos distorções
factuais e teorias conspiratórias
às quais, somadas ao extremismo, intentam atingir o reconhecimento histórico e tradicional
da Justiça Eleitoral", disse, à
época.

FALASTRÃO

Silveira descumpre ordem de
Moraes e volta a criticar ministro
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS
O deputado federal Daniel
Silveira (União-RJ), que passou
sete meses preso no ano passado por ofender integrantes do
Supremo Tribunal Federal
(STF), voltou a se referir de forma negativa a um ministro da
corte no domingo passado. Desta vez, o alvo foi Alexandre de
Moraes.
Silveira participou de um ato
de ativistas conservadores em
São Paulo, no qual também descumpriu uma medida cautelar
que foi determinada pelo próprio Moraes ao libertá-lo, em
novembro do ano passado.
O ministro o proibiu de ter
contato com outros investigados

do inquérito do STF sobre milícias digitais, mas o empresário
Otávio Fakhoury, presidente do
PTB-SP, estava no mesmo evento e posou para foto ao lado do
deputado.
Em um vídeo gravado no
evento por um ativista, Silveira
disse que "está ficando complicado" para Moraes continuar vivendo no Brasil, em razão de supostas irregularidades que o ministro estaria cometendo.
O ato ocorreu em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo em defesa de pautas conservadoras, como a liberdade nas
redes sociais e a não-obrigatoriedade do chamado passaporte
das vacinas.
Numa conversa com um ati-

vista gravada em vídeo e divulgada em grupos de mensagens,
Silveira foi questionado sobre
Moraes, relator do inquérito das
milícias digitais. Na semana
passada, foi divulgado que o ministro determinou o banimento
do aplicativo Telegram por não
cumprir ordens judiciais, medida depois revertida.
Embora sem a mesma agressividade que o levou à prisão, o
parlamentar criticou o ministro.
"Ministro, olha só, o sr. está
cometendo muitas inconstitucionalidades. Acho que o sr.
tem que pegar e agir dentro da
Constituição. Sabe por quê?
Senão o sr. está chateando toda
a Federação, toda a República
Federativa do Brasil. Está fi-

cando complicado para o sr.
continuar vivendo aqui, nem
que seja como juiz", declarou
no vídeo.
O evento, batizado de Freedom Day (Dia da Liberdade), teve a presença de diversas lideranças bolsonaristas no estado.
Silveira também discursou de
cima de um caminhão de som
para algumas dezenas de pessoas que estavam concentradas
no local.
Criticou a instauração de inquéritos pelo STF que têm como
alvos apoiadores de Bolsonaro e
pediu para as pessoas apoiarem
a reeleição do presidente. "Não
dobrem os joelhos. Sejam os
maiores cabos eleitorais do presidente Bolsonaro", declarou.

O advogado Alan Campos
Elias Thomaz, apontado como
representante do Telegram no
Brasil após suspensão do serviço, foi preterido para uma
vaga no Conselho Nacional de
Proteção de Dados Pessoais e
da Privacidade (CNPD)
O CNPD é um órgão consultivo, integrante da estrutura da Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD).
Entre as principais funções está definir estratégias e dar subsídios para a elaboração de
políticas de proteção de dados, além de avaliar a execução delas.
São 24 conselheiros, entre
representantes do setor empresarial, sindical, instituições
de pesquisa e ensino e sociedade civil, além do governo federal e do Congresso.
Thomaz concorreu a uma
das três vagas da sociedade civil, indicado pela Associação
Juventude Privada, que em
seu site diz ter atuação na pro-

teção de dados pessoais e sua
implicações práticas e sociais.
O advogado não chegou a integrar a lista tríplice encaminhada à Presidência da República.
Integrantes do conselho
ouvidos sob a condição de
anonimato afirmam que pesou contra o advogado a pouca experiência.
O ministro Alexandre de
Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu no fim
da tarde deste domingo permitir o funcionamento do Telegram no Brasil, após o cumprimento, pela plataforma, de
determinações feitas pelo magistrado.
Moraes havia acolhido um
pedido da Polícia Federal e
determinado que plataformas
e provedores de internet bloqueassem o funcionamento
do Telegram em todo o Brasil.
Uma das exigências era
apresentar um representante
no país, que passa a ser Thomaz, conforme informado pela empresa ao STF.

Telegram tem 10 dias para
explicar como combate fake news
DAVI MEDEIROS/UOLFOLHAPRESS
O MPF (Ministério Público
Federal) deu prazo de dez dias
úteis para que o Telegram forneça informações "pertinentes à análise da política de enfrentamento da plataforma a
práticas de desinformação e
violência digital".
O ofício foi encaminhado
no domingo passado, para o
advogado Alan Campos Elias
Thomaz, indicado pela empresa como seu representante
legal brasileiro.
O pedido ocorreu no âmbito
do inquérito civil que apura
"eventuais violações de direitos
fundamentais por parte de provedores de aplicação da internet que operam no Brasil", que
está sob o guarda-chuva da Procuradoria Regional dos Direitos
do Cidadão em São Paulo.

As empresas que controlam
o WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e YouTube também têm de prestar
esclarecimentos sobre como
atuam contra "práticas organizadas de desinformação que
colocam em risco a saúde da
população e o funcionamento
das instituições democráticas", e atualmente colaboram
com a investigação.
O Telegram, até o último fim
de semana, ainda não havia indicado representação no País
para responder aos questionamentos do MPF, do STF (Supremo Tribunal Federal) e do
TSE (Superior Tribunal Eleitoral), o que levou o ministro Alexandre de Moraes a determinar
a suspensão do aplicativo na
última sexta-feira, 18. A decisão foi revogada neste domingo, 20, após a empresa indicar
o nome de Alan Thomaz.

RONDÔNIA
ELEIÇÕES

PSDB diz que definirá candidato
único com União e MDB em junho
Em evento de filiação do senador Alessandro Vieira (SE) ao
PSDB, o presidente do partido,
Bruno Araújo, afirmou que, em
abril, a sigla irá formalizar aliança com MDB e União Brasil para
a eleição de 2022 e que, em junho, um presidenciável será
anunciado.
Isso significa que até lá o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), ou a senadora Simone Tebet (MDB-MS) terão que
desistir da candidatura presidencial. Ainda em abril, a ideia é que
seja decidido um critério para essa escolha -são cogitadas pesquisas qualitativas ou votações nas
bancadas de parlamentares, por
exemplo.
Vieira era também presidenciável pelo Cidadania, mas abriu

mão da candidatura, decidiu sair
do partido, apoiar Doria e ingressar no PSDB, sigla pela qual deve
concorrer ao Governo de Sergipe. O senador assinou sua filiação ontem, ao lado de caciques
tucanos de São Paulo.
O Cidadania e o PSDB, contudo, já acertaram uma federação
partidária -aliança formal para as
eleições que tem duração de
quatro anos. Por isso, Araújo afirmou que Vieira faz "uma mudança horizontal" de partido.
"Estamos nos programando
para, no dia 6 de abril, fazermos
um evento político para lançar o
pilar dessa unidade, dessa candidatura única que pretendemos
ter anunciada no dia 1º de junho", disse Araújo, ressaltando
que a coligação terá muita capi-

laridade no país e um amplo
tempo de TV e rádio.
Araújo disse ainda esperar
que o governador do Rio Grande
do Sul, Eduardo Leite (PSDB),
permaneça no partido. Ele foi
convidado pelo PSD a ser candidato ao Palácio do Planalto e
tem que tomar uma decisão até
2 de abril.
Leite perdeu as prévias presidenciais do PSDB para Doria em
novembro. Mas, como mostrou o
jornal Folha de S.Paulo, parte
dos tucanos quer mantê-lo no
partido com o argumento de que
seria possível trocar a candidatura de Doria pela de Leite sob o argumento de que o paulista está
emperrado nas pesquisas.
Nos bastidores, tucanos dizem acreditar que Leite tende a

permanecer no PSDB -há semanas, a avaliação era a de que ele
seguramente migraria para o
PSD. O gaúcho vem conversando
com políticos e recebeu uma carta de líderes do PSDB pedindo
que fique.
Araújo destacou que o manifesto foi unânime, inclusive com
a assinatura de aliados de Doria.
"Esperamos e confiamos firmemente que possamos continuar
tendo o governador Eduardo Leite nos nossos quadros", disse o
presidente.
Durante sua filiação, Vieira
cobrou obediência às votações
internas e à democracia interna
nos partidos, o que serve como
indireta a Leite no sentido de que
o gaúcho deveria aceitar o resultado das prévias.

Nota
VACINAÇÃO DE CRIANÇAS CONTRA
SARAMPO E INFLUENZA COMEÇA EM 4 DE ABRIL
A partir do dia 4 de abril começa a Campanha Nacional contra o
Sarampo de 2022. Segundo o Ministério da Saúde, este ano, a
mobilização ocorrerá junto com a Campanha de Vacinação contra
a Influenza, que começa no mesmo dia. A campanha será voltada
para 12,9 milhões de crianças entre seis meses e menores de 5
anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), além de trabalhadores da
saúde que serão convocados para atualizar a situação vacinal.
“A meta é vacinar, no mínimo, 95% (12,3 milhões) dessas

crianças de forma indiscriminada, independentemente da situação
vacinal. Para os trabalhadores da saúde, não haverá meta de
cobertura vacinal. O intuito é atualizar as doses que ainda
estejam atrasadas, além de proteger esse público contra a
doença, considerando o risco diante da maior exposição nos
serviços de saúde”, explicou o Ministério da Saúde em nota.
Nesta estratégia, as duas vacinas - tríplice viral e influenza serão ofertadas para administração no mesmo dia. A vacinação
simultânea é uma atividade recomendada pelo Programa Nacional
de Imunizações para redução de oportunidades perdidas na
imunização.
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TRE manda retirar
outdoor contra Lula por
‘propaganda eleitoral’
O TRE (Tribunal Regional
Eleitoral) de Ariquemes, em
Rondônia, determinou que um
outdoor contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) deve ser removido em até
36 horas.
Segundo a decisão, o material impresso compõe uma
"propaganda eleitoral antecipada negativa conta o pretenso
pré-candidato a Presidência".
Campanhas eleitorais estão
permitidas apenas a partir de
16 de agosto deste ano, conforme decidiu o TSE (Tribunal
Superior Eleitoral).
O TRE decidiu que cabe ao
empresário que financiou a
impressão das imagens remover o outdoor, não a gráfica
que estampou o material. Caso
o empresário não realize o
orientado pelo Tribunal, ele
poderá pagar multa ou responder à polícia.
Levantamento do Instituto
FSB Pesquisa, contratado pelo
banco BTG Pactual, mostra

que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as
intenções de voto à Presidência, com 43%.
O presidente Jair Bolsonaro
(PL), que busca a reeleição,
aparece em segundo, com
29%. Esses números se referem
à pesquisa estimulada, quando o nome dos pré-candidatos
é apresentado ao entrevistado.
É a primeira sondagem divulgada pelo instituto sobre as
eleições deste ano.
A pesquisa também fez simulações de cenários para o
segundo turno. Lula sai vencedor em todos em que é citado.
Contra Bolsonaro, o petista teria 54% dos votos contra 35%
do adversário, uma diferença
de 19 pontos percentuais.
Enquanto Geraldo Alckmin,
que se filiará ao PSD, é cotado
para ser vice-presidente de Lula, Bolsonaro afirmou que seu
parceiro de chapa já está escolhido e deu "dicas" de que seria
o general Walter Braga Netto.

Tels.: (21)

As publicações legais de sua empresa com
o melhor preço em um jornal de qualidade
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FECOMÉRCIO

O faturamento do comércio
varejista do estado de São
Paulo atingiu R$ 988,3 bilhões
em 2021, um crescimento de
10,2% em comparação ao ano
anterior. Os dados, divulgados
ontem, são da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista do Estado de São Paulo
(PCCV), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo
(FecomercioSP).
O faturamento de 2021 também superou, em 13,4%, o resultado de 2019, ano pré-pandemia de covid-19, quando o
comércio varejista obteve faturamento de R$ 871 bilhões. Para a FecomercioSP, o bom desempenho pode ser explicado
pelo pagamento do auxílio
emergencial e os aumentos do
crédito e do emprego formal.
“No ano passado, houve
criação de cerca de 1 milhão
de novos postos de trabalho
formais, enquanto as conces-

sões de crédito foram alavancadas graças à melhoria da
empregabilidade. Além disso,
ocorreu a flexibilização quase
plena do horário para funcionamento das lojas e o pagamento, ainda que em menor
escala, do auxílio emergencial,
representando um importante
reforço na renda destinada ao
consumo”, diz nota explicativa da federação.
“Somados a este cenário,
estão os estímulos para recuperação da demanda reprimida e a injeção de recursos governamentais, ainda que moderados”, acrescenta a FecomercioSP.
De acordo com o levantamento, os setores comerciais
que mais colaboraram com o
crescimento do faturamento
do varejo foram supermercados (R$ 331,9 bilhões); materiais de construção (R$ 91,1 bilhões); concessionárias de veículos (R$ 88,9 bilhões), e farmácias e perfumarias (R$ 80,6
bilhões).

EDUCAÇÃO

Plataforma educacional
criada por governo de
SP é citada pela Unesco
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS
A Plataforma de Atividades
e Avaliação Formativa de São
Paulo, criada pela Secretaria
Estadual da Educação (SeducSP) para auxiliar estudantes,
professores e gestores durante
a pandemia, foi citada em duas
publicações internacionais da
Unesco.
A iniciativa está listada no livro "Learning to Build Back Better Futures For Education: Lessons From Educational Innovation During the Covid-19 Pandemic", coordenado pelo professor
Fernando Reimers, da Universidade de Harvard, e pelo pesquisador Renato Opertti, da Unesco. Na obra são apresentados
projetos de educação desenvolvidos por diferentes países para
superar as dificuldades do ensino durante a pandemia, quando

as aulas presenciais foram suspensas. A plataforma educacional adotada em São Paulo foi
viabilizada em uma parceria da
Seduc-SP com a Fundação Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (Caed), da Universidade de Juiz de Fora (UFJF).
Coordenador do Caed, Carlos
Palacios é um dos autores do capítulo que fala sobre a iniciativa
paulista. "O objetivo (da plataforma) foi acompanhar a aprendizagem dos alunos e reforçar o
desenvolvimento de habilidades
essenciais em um momento atípico de ensino remoto", diz ele.
O projeto do governo paulista é abordado ainda no livro
"Diálogos por un Nuevo Contrato Social para la Educacion",
também coordenado pelo professor Fernando Reimers, e que
reúne reflexões sobre o futuro
da educação.

C O V I D -19

USP mantém máscara
em local fechado e
libera uso ao ar livre
A USP decidiu manter a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes fechados
mesmo após decreto do governador João Doria (PSDB) que
dispensou o uso do acessório.
A instituição, junto com a
Unesp (Universidade Estadual
de São Paulo) e a Unicamp
(Universidade Estadual de
Campinas), já havia seguido
anteriormente uma postura
mais restrita que o governo do
estado, quando decidiu manter a obrigatoriedade da máscara em ambientes abertos
mesmo após decreto do governador em sentido oposto.
Agora, o uso a proteção facial em ambientes externos da
USP passa a ser "recomendado em situações de aglomeração", segundo comunicado do
reitor Carlos Gilberto Carlotti
Junior divulgado no domingo
passado.
Ainda segundo o texto, deverão ser utilizadas máscaras
cirúrgicas ou tipo N95, bem
ajustadas ao rosto e que cubram do nariz ao queixo.
A medida vale para todo o
corpo discente e docente, ser-
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Receita do comércio
varejista de SP cresce
10,2% em 2021
BRUNO BOCCHINI/ABRASIL

OUTONO: Manhã nublada com garoa.
Manhã
Noite com muita nebulosidade.

vidores técnico-administrativos, prestadores de serviços e
visitantes nos ambientes fechados da USP, incluindo salas
de aula, auditórios, museus,
laboratórios, bibliotecas, locais de atendimento ao público e setores administrativos da
universidade.
De acordo com o documento, a exigência foi decidida por
analogia ao estabelecido para
usuários de transporte público, ou seja, muitas pessoas no
mesmo ambiente, circulação
restrita de ar, proximidade física e tempo de permanência
prolongado.
Pelo decreto estadual, a
máscara continua obrigatória
apenas em unidades de saúde,
hospitais e transporte público.
Na capital paulista, a obrigatoriedade foi estendida para táxis e carros de aplicativo.
A Câmara Municipal de
São Paulo, no centro da cidade, decidiu manter pelo menos até esta semana o uso obrigatório de máscaras em suas
instalações mesmo com a liberação por parte do governo
João Doria.

Quase 6,5 mi são deslocados
na Ucrânia devido à guerra
A

agência de migração
da ONU disse ontem
que quase 6,5 milhões
de pessoas foram deslocadas
dentro da Ucrânia como resultado direto da guerra, superando
suas piores previsões.
Os números são de um estudo realizado pela Organização
Internacional para as Migrações

entre 9 e 16 de março. Eles se
somam às mais de 3,3 milhões
de pessoas que a agência da
ONU diz terem fugido através
das fronteiras desde que a invasão russa começou em 24 de fevereiro.
"A escala do sofrimento humano e do deslocamento forçado devido à guerra excede em

muito qualquer planejamento
de cenário de pior caso", disse
António Vitorino, diretor-geral
da Organização Internacional
para as Migrações (OIM).
Ele disse que as equipes da
OIM estão prestando ajuda a milhares de pessoas com alimentos
e cobertores, mas as que estão
em áreas severamente afetadas

continuam fora de alcance.
Muitos dos deslocados são
particularmente vulneráveis, incluindo mulheres grávidas, idosos e pessoas com doenças crônicas, disse a OIM. A agência
reiterou um apelo à cessação
das hostilidades e à criação de
corredores humanitários para
permitir a fuga de civis.

Ucrânia rejeita ultimato russo e decide não
entregar controle da cidade de Mariupol
MARIETA CAZARRÉ/ABRASIL
A Rússia deu domingo passado um ultimato à Ucrânia, para
que entregasse a cidade de Mariupol, com a deposição de armas por parte dos militares ucranianos. A Ucrânia tinha até as 5h
da manhã de ontem para anunciar a sua decisão. A vice-primeira-ministra do país, Iryna Vereshchuk, anunciou, no entanto,
que a cidade portuária não vai se
render e pediu a abertura de corredores humanitários.
“Não pode haver nenhuma
rendição, deposição de armas.
Já informamos o lado russo sobre isso”, afirmou Vershchuck.
Antes da guerra, Mariupol
abrigava cerca de 400 mil pessoas. Agora, centenas de milhares de civis ucranianos estão sitiados na cidade portuária, que
fica a aproximadamente 60 quilômetros da fronteira com a Rússia e está situada no Mar de Azov,
portanto com localização estratégica para a Rússia, que quer ter
entrada terrestre para o país e ligação com a Crimeia – que foi
anexada pelos russos em 2014.
A proposta russa era de que,
após a rendição de Mariupol,
abririam-se corredores humanitários para evacuar os civis que
estão na cidade, que sofre com

Rússia convoca embaixador dos EUA em
sinal de agravamento da crise diplomática
O Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou ontem que convocou o embaixador dos Estados Unidos em Moscou, John Sullivan, para dizer ao diplomata que os comentários feitos por Joe Biden sobre Vladimir Putin
deixam a relação entre os dois países em risco.
Na semana passada, o presidente americano
disse que a guerra na Ucrânia está sendo liderada por um "ditador assassino e puro bandido",
sem citar Putin nominalmente. Na véspera, porém, referiu-se ao líder russo como um "criminoso de guerra".

desabastecimento. Mariupol é a
cidade mais atingida pelos bombardeios russos que começaram
no dia 24 de fevereiro. A cidade
está sem água, eletricidade e
gás. Os moradores sofrem também com escassez de comida e
remédios.
Mikhail Mizintsev, diretor do
Centro Nacional Russo de Gerenciamento de Defesa, em nota
distribuída pelo Ministério da
Defesa da Rússia, havia pedido
aos ucranianos para que se ren-

"Esse tipo de declarações do presidente americano, que não são dignas de um político de alto nível, colocam as relações russo-americanas
à beira de uma ruptura", diz o comunicado da
diplomacia russa.
Na linguagem diplomática, a convocação de
um embaixador representa séria insatisfação
do país anfitrião com o país representado. Embora não estejam em conflito direto com a Rússia, os EUA lideram a Otan, aliança militar ocidental frontalmente contrária aos interesses de
Moscou.

dessem. “Uma terrível catástrofe
humanitária está acontecendo.
Todos os que baixarem as armas
têm a garantia de uma passagem segura para fora de Mariupol”. Ele acusa os próprios ucranianos de estarem assassinando
seus cidadãos.
O presidente russo, Vladimir
Putin, chama a guerra de "operação militar especial" e diz estar defendendo Ucrânia de um
governo “nazista”. O Ocidente
acusa a Rússia de usar essas

acusações como pretexto para
invadir e tomar o país.
A Organização das Nações
Unidas (ONU) afirmou que pelo
menos 902 civis foram mortos
até a meia-noite de sábado passado, embora o número real seja
provavelmente muito maior. A
agência de refugiados da ONU,
Acnur, afirmou que 10 milhões
de ucranianos foram deslocados, incluindo cerca de 3,4 milhões que fugiram para países
vizinhos como a Polônia.

Rússia bane Facebook e Instagram depois
de enquadrar plataformas como extremistas
Um tribunal de Justiça da
Rússia determinou o banimento
do Facebook e do Instagram no
país depois de enquadrar a Meta, empresa dona das plataformas, como "extremista".
Moscou já havia limitado o
Facebook por restringir o acesso
ao noticiário produzido por veí-

culos pró-Rússia. Na ocasião, o
órgão regulador definiu a postura da Meta como um tipo de
censura.
O Instagram também havia
sido bloqueado quando a Meta
informou que permitiria que
os usuários publicassem conteúdo que incitasse violência

contra o presidente Vladimir
Putin ou contra as tropas russas. Na semana passada, a empresa recuou e proibiu postagens que fizessem apologia da
morte de chefes de Estado como o próprio Putin ou o ditador da Belarus, Aleksandr Lukachenko.

TRAGÉDIA

Ao classificar as plataformas
de extremistas, a Justiça russa
atende a um pedido da Procuradoria-Geral do país e abre a
possibilidade de proibir todas
as suas atividades no país. O
WhatsApp, que também pertence à Meta, não foi afetado
pela medida.

MEDICAMENTO

Avião despenca na China
com 132 pessoas a bordo

AstraZeneca
neutraliza
subvariantes
da Ômicron

O Boeing 737-800 da China
Eastern caiu com 132 pessoas a
bordo em uma região montanhosa no sul da China, durante um
voo doméstico por volta das 14h
de ontem. O voo havia saído de
Kunming, capital da província de
Yunnan, em direção a Guanzhou,
capital de Guangdong, na fronteira com Hong Kong, quando caiu
próximo a Wuzhou.
Segundo a imprensa estatal
chinesa, depois do acidente a
companhia aérea suspendeu a
operação da frota de 109 Boeings
737-800 que possui. O modelo,
que tem histórico de segurança
considerado bom, sucedeu o 737
MAX, que teve a operação bloqueada após acidentes fatais na
Indonésia e na Etiópia.
O último acidente aéreo fatal
na China com aeronaves de grande porte ocorreu em 2010, quando
44 das 96 pessoas a bordo de um

A AstraZeneca informou
ontem que seu coquetel à base de anticorpos para prevenir e tratar a Covid-19 mantém atividade neutralizante
contra subvariantes da variante Ômicron do novo coronavírus, incluindo a BA.2
altamente contagiosa. O resultado foi obtido em estudo
de laboratório independente.
Esses são os primeiros dados que analisam o impacto
do tratamento Evusheld, da
AstraZeneca, em "primas"
da variante Ômicron, após
recente aumento global de
casos.
A farmacêutica anglo-sueca disse, em dezembro, que
outro estudo de laboratório
mostrou que o Evusheld
mantinha atividade neutralizante contra a Ômicron.

Embraer E-190 da Henan Airlines
morreram após a aeronave cair ao
se aproximar do aeroporto de Yichun, no sudeste do país. A aeronave que caiu na China na manhã
de ontem despencou 7.856 metros
em menos de 2 minutos, mostram
dados do voo divulgados pelo
Flightradar24, site que monitora o
movimento de aviões em todo o
mundo, em uma trajetória de queda incomum, na avaliação de especialistas.
Os dados ADS-B (Vigilância
Dependente Automática por Radiodifusão, na sigla em inglês)
mostram ainda que, segundos antes da colisão, quando estava a
2.260 metros de altitude (7.425
pés), a aeronave conseguiu se recuperar um pouco e subir a 2.620
metros (8.600 pés), antes de voltar
a cair. Na sequência, quando o sistema para de registrar a altitude, o
avião estava a menos de 1 quilô-
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metro do solo. Segundo o Flightradar24, nos momentos finais a
aeronave ia em direção ao chão a
uma velocidade de 567 km/h.
Vídeo do que seria o momento
da queda, publicado pela imprensa local, chama a atenção pela trajetória da aeronave, quase perpendicular ao solo. Henrique
Hacklaender, piloto de aviação
comercial há 12 anos e diretor do
Sindicato Nacional dos Aeronautas, afirma que esse tipo de queda
não é comum.
Ele compara o caminho feito
pelo voo da China Eastern com a
trajetória de queda do voo 1907,
da Gol, em 2006, que também caiu
de forma brusca, em apenas 63 segundos -na ocasião a aeronave
desceu em espiral. Naquele episódio, o veículo brasileiro foi atingido a 37 mil pés (11,3 mil metros de
altitude) por outro avião e teve sua
estrutura comprometida no ar.

