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Medicamentos vão subir mais de 10% 
Farmacêuticos têm alertado seus clientes que o preço

dos remédios deve subir em breve. Isso porque o órgão do
governo responsável por definir o reajuste máximo dos
medicamentos deve anunciar nos próximos dias uma alta
que será de 10,5%. O cálculo para atualizar os valores é

feito uma vez por ano pela Cmed (Câmara de Regulação
do Mercado de Medicamentos) e tem como base inflação
acumulada em 12 meses até fevereiro no IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que fechou
em 10,54%. A Cmed também leva em conta outros três fa-

tores (X, Y e Z), que analisam questões como a produtivi-
dade, a competitividade e o aumento de custos específi-
cos para o setor farmacêutico. Dois desses fatores (X e Z)
já foram divulgados e não vão interferir no cálculo nem
para mais nem para menos. PÁGINA 2

O país registrou a criação líqui-
da de 328,5 mil empregos com car-
teira assinada em fevereiro, o que
representa uma queda de 17% em
relação ao mesmo mês do ano
passado. Além disso, os salários
iniciais dos trabalhadores volta-
ram a cair. O saldo neste mês é re-
sultado de 2 milhões de contrata-
ções e 1,6 milhão de desligamen-
tos e foi divulgado por meio do Ca-
ged (Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados), apresenta-
do ontem pelo Ministério do Tra-
balho e Previdência. Em janeiro, o
resultado já havia sido 38% menor
do que um ano antes. Para o mi-
nistério, a desaceleração é natural
após um 2021 de melhora na eco-
nomia, o fim de medidas emer-
genciais e a normalização dos da-
dos. Bruno Dalcolmo (foto), secre-
tário-executivo do Ministério do
Trabalho e Previdência, afirma
que os dados neste ano tendem a
seguir o desempenho da atividade
(o mercado espera que o país cres-
ça 0,5% neste ano). "As empresas
não vão continuar contratando
naquele ritmo do ano passado pa-
ra sempre, aí (passar a ser) uma
questão de crescimento natural da
economia", afirmou. PÁGINA 2

Lula diz que
Petrobras foi
crucificada
como Cristo 

PETROLEIROS CAGED

Em evento com petroleiros no
Rio, o ex-presidente Lula voltou a
criticar a política de preços da
Petrobras e a escalada dos com-
bustíveis no Brasil. Lula disse que
a estatal é estratégica para os in-
teresses nacionais e afirmou que
a companhia foi alvo de "menti-
ras" nos últimos anos. Essas
mentiras, na visão do ex-presi-
dente, teriam penalizado o de-
senvolvimento da empresa, além
de todos os trabalhadores e os di-
rigentes da companhia, em meio
a denúncias de corrupção. "A
primeira coisa que eles fizeram
para destruir a Petrobras foi con-
tar todas as mentiras que conta-
ram a ponto de trabalhadores da
Petrobras muitas vezes não con-
seguirem entrar em um restau-
rante, porque eram chamados
de 'ladrões'", afirmou. PÁGINA 2

Rússia anuncia
'redução
drástica' de
ataques a Kiev 

GUERRA

FANFARRÃO

O Ministério da Defesa da
Rússia anunciou a primeira re-
dução de ataques sem motiva-
ção humanitária desde o come-
ço da guerra na Ucrânia, em 24
de fevereiro. A pasta diz que vai
"reduzir drasticamente a ativida-
de militar em torno de Kiev e
Tchernihiv". A motivação oficial
é facilitar as negociações de paz
que recomeçaram em modo
presencial em Istambul, com a
presença do próprio presidente
turco, Recep Tayyip Erdogan,
ontem. Mas a medida, se vingar,
também dá tempo ao Kremlin
para adaptar seu discurso sobre
a guerra. Assim, permitir ao pre-
sidente russo, Vladimir Putin,
tentar cantar vitória na criticada
ação, mirando ganhos no leste e
sul do país -isso se não dissimu-
lar um rearranjo geral de forças
para um plano maior. PÁGINA 18

Brasil cria 328,5 mil vagas de
emprego formal em fevereiro

DIVULGAÇÃO

Sem tornozeleira,
Daniel ataca Morais
e pode ser preso

O deputado Daniel Silveira (União Brasil-RJ) (foto) descumpriu or-
dem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Fe-
deral), e circulou sem tornozeleira eletrônica pela Câmara dos Deputa-
dos na ontem à tarde. O bolsonarista disse que não cumpriria decisão
"ilegal" do ministro e afirmou que Moraes tinha que ser "impichado e
preso". Daniel Silveira circulou pelo salão verde da Câmara após falar na
tribuna do plenário, em discurso no qual chamou o ministro do STF de
"sujeito medíocre que desonra o STF". Ele foi defendido por aliados do
presidente Jair Bolsonaro (PL), que qualificaram a ordem do ministro do
Supremo de "afronta à democracia". No último dia 25, Moraes determi-
nou que Silveira passe a usar tornozeleira eletrônica, além de ficar proi-
bido de sair do Rio de Janeiro e de participar de eventos. PÁGINA 10
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Economia

Bovespa ultrapassa
os 120 mil pontos pela 
1a vez desde agosto
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

O avanço das negociações
de um cessar-fogo entre Rús-
sia e Ucrânia trouxe otimismo
ao mercado financeiro ontem.
O dólar caiu e a Bolsa de Valo-
res de São Paulo (Bovespa) te-
ve forte alta, fechando acima
dos 120 mil pontos pela pri-
meira vez em sete meses.  

O dólar comercial encerrou
o dia vendido a R$ 4,758, com
recuo de R$ 0,015 (-0,31%). A
cotação chegou a cair para R$
4,71 na abertura do mercado,
mas a queda perdeu força por-
que o dólar barato atraiu com-
pradores.

Com o desempenho de on-
tem, a moeda norte-america-
na acumula queda de 7,72%
em março. Em 2022, a divisa
caiu 14,67%.

No mercado de ações, o dia
foi marcado pela euforia. O Ín-
dice Bovespa (Ibovespa) fe-

chou aos 120.014 pontos, com
alta de 1,07%. O indicador está
no maior nível desde 27 de
agosto do ano passado e acu-
mula ganhos de 14,49% no ano.

A troca de comando na Pe-
trobras impulsionou a Boves-
pa. Os investidores recebe-
ram bem a indicação do eco-
nomista Adriano Pires para
assumir a presidência da es-
tatal. O especialista é um de-
fensor da política de preços
dos combustíveis atrelada à
cotação internacional do pe-
tróleo.

As ações ordinárias (com
direito a voto em assembleia
de acionistas) da Petrobras su-
biram 1,32%. Os papéis prefe-
renciais (com preferência na
distribuição de dividendos)
valorizaram-se 2,25%. Por se-
rem as ações mais negociadas
na bolsa, os papéis da Petro-
bras têm o maior peso no índi-
ce Ibovespa.
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CAGED

País cria 328,5 mil vagas de
emprego formal em fevereiro
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

O
país registrou a cria-
ção líquida de 328,5
mil empregos com

carteira assinada em fevereiro, o
que representa uma queda de
17% em relação ao mesmo mês
do ano passado. Além disso, os
salários iniciais dos trabalhado-
res voltaram a cair.

O saldo neste mês é resultado
de 2 milhões de contratações e
1,6 milhão de desligamentos e
foi divulgado por meio do Caged
(Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados), apresentado
ontem pelo Ministério do Tra-
balho e Previdência.

Em janeiro, o resultado já
havia sido 38% menor do que
um ano antes. Para o ministé-
rio, a desaceleração é natural
após um 2021 de melhora na
economia, o fim de medidas
emergenciais e a normalização
dos dados.

Bruno Dalcolmo, secretário-

executivo do Ministério do Tra-
balho e Previdência, afirma que
os dados neste ano tendem a se-
guir o desempenho da atividade
(o mercado espera que o país
cresça 0,5% neste ano).

"As empresas não vão conti-
nuar contratando naquele ritmo
do ano passado para sempre, aí
(passar a ser) uma questão de
crescimento natural da econo-
mia", afirmou.

Segundo ele, no entanto, há
uma retomada forte das contra-
tações enquanto os desligamen-
tos permanecem relativamente
estáveis -por isso, disse, os nú-
meros merecem comemoração.
"É um processo consistente com
a retomada da economia brasi-
leira", afirmou.

Após um crescimento em ja-
neiro (que sucedeu um aumen-
to marginal em dezembro), os
salários de admissão voltaram a
cair -retomando a trajetória de
quedas consecutivas registradas
de junho a novembro de 2021.

A remuneração média para
quem foi contratado em feverei-
ro foi de R$ 1.878,66, 3% menos
do que em janeiro e 2,4% infe-
rior a um ano antes (já conside-
rando dados corrigidos pela in-
flação). Segundo os técnicos, a
menor remuneração é tradicio-
nalmente observada em mo-
mentos de expansão.

"Quando aumenta o número
de admissões, aumenta a base
de trabalhadores contratados e
normalmente aumenta o núme-
ro de contratados com menor
renda. Esse é um movimento
que acaba sendo comum", afir-
mou Luis Felipe de Oliveira, se-
cretário de Trabalho.

Justificativa semelhante é da-
da para o aumento nos pedidos
de seguro-desemprego, que
chegaram a 550,2 mil em feve-
reiro (4% mais do que em janei-
ro e 13% mais do que um ano
antes). Segundo os técnicos,
uma economia mais aquecida
provoca mais movimentação e

mais fluxo de entradas e saídas
do mercado de trabalho.

Todos os setores sustentaram
a criação de postos de trabalho
no mês. O destaque foi o setor
de serviços (215,4 mil novas va-
gas), liderado pela seção de edu-
cação (66,5 mil vagas abertas).

Os técnicos do ministério
afirmam que o arrefecimento da
pandemia e a flexibilização das
medidas sanitárias, com a inten-
sificação das atividades escola-
res presenciais, estimulou a
contratação de profissionais da
educação.

Em seguida, ficaram indús-
tria (43 mil), construção (39,4
mil), agropecuária (17,4 mil) e
comércio (13,2 mil).

Por divisão geográfica, tam-
bém houve resultado positivo
em todas as regiões. O Sudeste
liderou (com abertura de 162,4
mil postos) e foi seguido por Sul
(82,8 mil), Centro-Oeste (40,9
mil), Nordeste (28 mil) e Norte
(12,7 mil).

MERCADOS

Preço dos medicamentos
pode sofrer reajuste bem
acima de 10% em abril
FILIPE ANDRETTA/FOLHAPRESS

Farmacêuticos têm alertado seus clientes
que o preço dos remédios deve subir em bre-
ve. Isso porque o órgão do governo responsá-
vel por definir o reajuste máximo dos medica-
mentos deve anunciar nos próximos dias uma
alta que será de 10,5%.

O cálculo para atualizar os valores é feito
uma vez por ano pela Cmed (Câmara de Re-
gulação do Mercado de Medicamentos) e
tem como base inflação acumulada em 12
meses até fevereiro no IPCA (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor Amplo), que
fechou em 10,54%.

A Cmed também leva em conta outros três
fatores (X, Y e Z), que analisam questões como
a produtividade, a competitividade e o au-
mento de custos específicos para o setor far-
macêutico.

Dois desses fatores (X e Z) já foram divulga-
dos e não vão interferir no cálculo nem para
mais nem para menos. Falta apenas o fator Y,
que segundo fontes do setor, não será negati-
vo neste ano. Ou seja, o reajuste pode ser até
maior que a inflação de 10,54%, mas não será
menor.

O anúncio oficial do aumento é esperado
amanhã. Fabricantes e revendedores poderão
subir os preços dentro da nova margem defi-
nida pela Cmed, mas somente após publica-
ção de portaria por parte do governo federal
regulamentando o reajuste.

Anualmente, há três níveis de reajuste. O

preço final ao consumidor, porém, depende
da indústria e das próprias farmácias. Os ní-
veis são definidos conforme o tipo de remé-
dio. Os que têm maior concorrência sobem
mais, como é o caso dos genéricos, por exem-
plo. Em 2021, os aumentos autorizados foram
de 10,08%; 8,44%; e 6,79%.

Em nota, o Sindusfarma (Sindicato da In-
dústria de Produtos Farmacêuticos) afirma
que o reajuste não será automático nem ime-
diato, pois há concorrência entre as empresas.

"É importante o consumidor pesquisar
nas farmácias  e  drogarias  as  melhores
ofertas dos medicamentos prescritos pelos
profissionais de saúde", recomenda Nel-
son Mussolini,  presidente executivo do
sindicato.

"Dependendo da reposição de estoques e
das estratégias comerciais dos estabeleci-
mentos, aumentos de preço podem demorar
meses ou nem acontecer", diz ele.

As indústrias farmacêuticas também afir-
mam que os medicamentos costumam ter
reajuste abaixo da inflação média -no IPCA
acumulado de 12 meses até fevereiro, os pro-
dutos farmacêuticos subiram 6,65%.

"Os medicamentos têm um dos mais previ-
síveis e estáveis comportamentos de preço da
economia brasileira", diz Mussolini.

Em 2020, o governo adiou o reajuste no te-
to do preço de medicamentos por causa da
pandemia de coronavírus no país. Em 2021, o
aumento foi aplicado normalmente, como
ocorre todo ano.

CMED

BC tem planos de
contingência para
serviços essenciais
durante greve

O Banco Central (BC) informou ter
planos de contingência para manter o
funcionamento de serviços essenciais
durante a greve dos servidores do órgão,
que começa na próxima sexta-feira. Em
nota divulgada ontem, o órgão assegu-
rou o funcionamento de operações de
mercado e de sistemas como o Pix, o Sis-
tema de Transferência de Reservas
(STR) e o Sistema Especial de Liquida-
ção e de Custódia (Selic).   No comuni-
cado, a autarquia informou reconhecer
o direito dos servidores de promoverem
manifestações organizadas e confiar na
dedicação, qualidade e responsabilida-
de dos servidores e de seu compromisso
com a instituição e com a sociedade.

Na segunda-feira, os funcionários do
BC aprovaram greve por tempo indeter-
minado a partir de 1º de abril. A catego-
ria pede a extensão dos aumentos apro-
vados para os policiais federais no Orça-
mento de 2022. Desde o último dia 17,
a categoria vinha fazendo paralisações
diárias das 14h às 18h. Desde o início
do ano, os servidores do órgão vinham
trabalhando em esquema de opera-
ção-padrão, com as equipes traba-
lhando mais lentamente, e atrasando
a divulgação de indicadores.

Nas últimas semanas, diversas pu-
blicações do BC, como o boletim Fo-
cus (pesquisa com instituições finan-
ceiras) e as respostas do questionário
que antecedem as reuniões do Comitê
de Política Monetária (Copom), saí-
ram com atraso. 

PARALISAÇÃO

Confiança da indústria atinge
menor nível desde julho de 2020
VITOR ABDALA/ABRASIL 

O Índice de Confiança da In-
dústria (ICI), medido pela Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV),
caiu 1,7 ponto de fevereiro para
março deste ano. Essa foi a oita-
va queda consecutiva do indica-

dor, que atingiu 95 pontos em
uma escala de 0 a 200 pontos, o
menor patamar desde julho de
2020 (89,8 pontos).  

O Índice Situação Atual (ISA),
que mede a confiança dos em-
presários de indústria brasileira
no presente, recuou 1,1 ponto e

foi para 97,4 pontos, menor va-
lor desde julho de 2020 (89,1
pontos).

O Índice de Expectat ivas
(IE), que mede a confiança do
empresariado industrial em
relação ao futuro, diminuiu
2,1  pontos,  indo para 92,8

pontos, menor patamar tam-
bém desde julho de 2020 (90,5
pontos). 

O Nível de Utilização da Ca-
pacidade Instalada (Nuci) da
indústria avançou 0,3 ponto
percentual em março, para
80,2%.

FGV

Lula diz que Petrobras 
foi alvo de mentiras e
crucificada como Cristo 

PETROLEIROS

Em evento com petroleiros
no Rio de Janeiro, ontem o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) voltou a criticar a
política de preços da Petrobras
e a escalada dos combustíveis
no Brasil.

Lula disse que a estatal é es-
tratégica para os interesses na-
cionais e afirmou que a compa-
nhia foi alvo de "mentiras" nos
últimos anos.

Essas mentiras, na visão do
ex-presidente, teriam penali-
zado o desenvolvimento da
empresa, além de todos os tra-
balhadores e os dirigentes da
companhia, em meio a denún-
cias de corrupção.

"A primeira coisa que eles fi-
zeram para destruir a Petro-
bras foi contar todas as menti-
ras que contaram a ponto de os
trabalhadores da Petrobras
muitas vezes não conseguirem
entrar em um restaurante, por-
que eram chamados de 'la-
drões'", afirmou.

Lula disse que, assim como
Jesus Cristo, a petroleira foi
crucificada por "narrativas"
contrárias às gestões dos go-
vernos petistas.

"O que fizeram com a Pe-
trobras foi isso. O que fizeram
com a Petrobras foi crucificar
a mais importante empresa
que nós tínhamos no Brasil,
uma empresa que não era de
petróleo, era muito mais do
que isso."

Lula, que lidera pesquisas de
intenção de voto para as elei-
ções presidenciais deste ano,
participou de um evento com a
FUP (Federação Única dos Pe-
troleiros) em um hotel de Co-
pacabana, zona sul do Rio.

O encontro foi marcado por
uma sucessão de discursos que
atacaram a política de preços
da Petrobras e criticaram a tro-
ca no comando da estatal.

O presidente da Petrobras,
general Joaquim Silva e Luna,
recebeu na segunda-feira a co-
municação de que deixará o
comando da companhia. Silva
e Luna será substituído pelo
economista Adriano Pires,

atual diretor do CBIE (Centro
Brasileiro de Infraestrutura).

"Eu não conheço essa pes-
soa. Por isso, não vou falar mal
do cara que assumiu. Mas vi,
dos dois trechos de notícias
que li hoje, que ele é lobista, e
muito mais ligado às empresas
estrangeiras do que às nossas.
Faz parte de um grupo seleto
de personalidades que não
aceita que o petróleo é nosso",
afirmou Lula.

A troca de comando na esta-
tal vem em meio à escalada dos
preços dos combustíveis, que
pressiona o presidente Jair Bol-
sonaro (PL). A disparada de
itens como a gasolina e o óleo
diesel foi impulsionada em
março pelos efeitos econômi-
cos da guerra entre Rússia e
Ucrânia.

Bolsonaro deve tentar a ree-
leição neste ano e teme os im-
pactos da perda do poder de
compra do eleitorado. O presi-
dente vem empilhando críticas
à Petrobras e já defendeu mu-
danças na política de preços da
estatal.

Na hora de definir os valores
nas refinarias, a companhia le-
va em consideração o compor-
tamento do petróleo no merca-
do internacional e a variação
do dólar.

É o chamado PPI (Preço de
Paridade de Importação). Essa
política foi implementada no
governo Michel Temer (MDB).

Pesquisa Datafolha indicou
que 68% dos brasileiros atri-
buem ao governo Bolsonaro a
responsabilidade pela alta de
combustíveis.

O evento com Lula no Rio foi
mediado ontem pela presiden-
te nacional do PT, deputada fe-
deral Gleisi Hoffmann. Gleisi
criticou a gestão da Petrobras
no governo Bolsonaro, dizendo
que a estatal está "na mão do
mercado".

Na visão dela, a troca de co-
mando na companhia não vai
resolver a carestia dos combus-
tíveis. Gleisi também chamou a
atual política de preços de "rou-
bo" contra o povo brasileiro.
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CVM abre investigação
sobre troca na Petrobras

COMANDO

NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

A
CVM (Comissão de Va-
lores Mobiliários) deci-
diu abrir investigação

sobre a divulgação da troca no co-
mando da Petrobras, confirmada
pelo governo ontem. O processo
avaliará se a comunicação ao

mercado seguiu as regras estabe-
lecidas para companhias abertas.

As primeiras informações so-
bre a demissão do general Joa-
quim Silva e Luna da presidência
da empresa começaram a circular
no meio da tarde, ainda com o
mercado aberto e antes de comu-
nicado oficial da Petrobras.

A estatal só enviou comunica-
do sobre o fato à CVM após as
20h, em texto que apresentava
uma nova lista de indicados para
o conselho de administração da
companhia e indicava que o eco-
nomista Adriano Pires foi escolhi-
do pelo governo para assumir a
presidência.

Processo semelhante foi aber-
to após a demissão do presidente
anterior da estatal, Roberto Cas-
tello Branco, anunciada pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) em li-
ve no Facebook e só confirmada
pela Petrobras no dia seguinte.

As declarações levaram a em-

presa a perder R$ 102,5 bilhões
em valor de mercado em apenas
um dia, com os investidores te-
mendo intervenção na gestão da
companhia e em sua política de
preços dos combustíveis.

A nova investigação foi aberta
pela gerência de Acompanha-
mento de Empresas da CVM e
tem como objeto a supervisão de
notícias, fatos relevantes e comu-
nicados. A autarquia não comen-
ta processos abertos.

A indicação de Pires será apre-
ciada pelos acionistas da Petro-
bras em assembleia agendada pa-
ra o dia 13 de abril. Nela, os acio-

nistas avaliarão também a indica-
ção do presidente do Flamengo,
Rodolfo Landim, para presidir o
conselho de administração.

Silva e Luna chegou a ser indi-
cado para o conselho, mas a lista
do governo foi refeita diante do
mal-estar causado pelos mega-
aumentos nos preços dos com-
bustíveis, anunciados no último
dia 11 como resposta à escalada
das cotações internacionais do
petróleo após o início da guerra
na Ucrânia.

A relação de Bolsonaro com a
Petrobras é alvo de outros proces-
sos abertos na CVM.

Em outubro de 2021, a autar-
quia havia aberto um processo
para investigar declarações de
Bolsonaro sobre privatização da
estatal, que tiveram forte impac-
to nas negociações de ações da
companhia na Bolsa de São
Paulo.

A Petrobras foi levada a pu-
blicar um comunicado afirman-
do que questionou o governo
sobre estudos para privatização
e, uma semana depois, recebeu
resposta do Ministério da Eco-
nomia contradizendo a afirma-
ção de Bolsonaro sobre estudos
para a privatização.

Economia
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Castro assina contrato
da segunda fase de
privatização da água

SANEAMENTO

O Governo do Estado do Rio
de Janeiro assinou na segunda-
feira, passada, contrato da se-
gunda fase da concessão de ser-
viços de saneamento com a em-
presa Rio+Saneamento, do gru-
po Águas do Brasil. Os trabalhos
serão prestados em 19 municí-
pios, incluindo a capital, onde as
equipes atuarão em 22 bairros
da Zona Oeste da carioca. A em-
presa foi a vencedora do leilão
realizado em dezembro de 2021,
arrematando o bloco por R$ 2,2
bilhões, com um ágio de 90%.

“A assinatura do contrato dá
início a uma nova fase de am-
pliação e melhoria dos serviços
de saneamento, o que vai levar
dignidade a 2,3 milhões pes-
soas. O Governo do Estado vai
acompanhar, nesse momento, a
operação assistida para garantir
que cada cidadão receba os be-
nefícios que a concessão vai tra-
zer. Serão gerados quase cinco
mil empregos, além de investi-
mentos para reduzir a poluição
no Rio Guandu e ampliar o ser-
viço em bairros e favelas da Zo-
na Oeste’, declarou o governa-
dor Cláudio Castro durante a ce-
rimônia.

A Rio+Saneamento fará um
investimento de R$ 4,7 bilhões
para universalizar os serviços de
saneamento nos municípios
atendidos e também estão pre-
vistos R$ 13,6 bilhões de investi-
mentos em operação e manu-

tenção ao longo de 35 anos da
concessão. Há ainda a previsão
para que a tarifa social seja am-
pliada de maneira substancial,
de 13 mil para 136 mil pessoas.
Apenas nos cinco primeiros
anos, investimentos da ordem
de R$ 1,1 bilhão terão como ob-
jetivo a redução da poluição no
Rio Guandu, e outros R$ 354 mi-
lhões serão aplicados em áreas
não urbanizadas na AP5. A Baía
de Sepetiba também receberá
recursos destinados a ações de
despoluição.

“A partir de agora, a popula-
ção tem prazos definidos para
contar com o acesso a água tra-
tada e esgotamento sanitário.
Acesso ao básico para uma vida
digna. O saneamento gera em-
pregos, mais saúde, educação,
renda, turismo e benefícios ao
meio ambiente. Estamos cons-
truindo hoje aqui o Rio de Janei-
ro de amanhã, já que esses im-
pactos serão sentidos por gera-
ções”, disse o secretário de Esta-
do da Casa Civil, Nicola Miccio-
ne. Os municípios que passarão
a ser atendidos pela empresa
são: Bom Jardim, Carapebus,
Carmo, Itaguaí, Macuco, Nativi-
dade, Paracambi, Pinheiral, Pi-
raí, Rio Claro, Rio das Ostras,
Rio de Janeiro (Zona Oeste/AP-
5), São Fidélis, São José de Ubá,
Sapucaia, Seropédica, Sumi-
douro, Trajano de Moraes e
Vassouras.

AÉREA

Procon aplica multa de 
R$ 468 mil à Itapemirim 
ALANA GANDRA/ABRASIL

O
Procon Estadual do
Rio de Janeiro (Pro-
con-RJ) multou a Ita-

pemirim Transportes Aéreos
(ITA) em R$ 468.186,66 por prá-
tica abusiva, falha na prestação
de serviço e no dever de infor-
mação, bem como por não aten-
der aos questionamentos da au-
tarquia. A informação foi divul-
gada ontem. A companhia tem
prazo de 30 dias para efetuar o
pagamento. Caso isso não ocor-
ra, ela será inscrita na Dívida
Ativa do estado. A Itapemirim
ainda pode recorrer da multa.  

Em dezembro do ano passa-
do, a companhia aérea suspen-
deu as operações no Brasil. Após
investigação, o Procon-RJ cons-
tatou que a empresa não cum-

priu as leis de proteção ao con-
sumidor nem as regras estabele-
cidas pela Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac).

De acordo com a Resolução
400/16 da Anac, a companhia
aérea deve oferecer ao passagei-
ro reacomodação, reembolso
integral ou execução do serviço
por outra modalidade de trans-
porte, sendo tal escolha de com-
petência do consumidor. Apesar
disso, a ITA não comprovou ter
oferecido essas alternativas aos
viajantes, nem cumpriu o direito
básico do consumidor de obter
informação adequada e clara
sobre o serviço contratado, rela-
tou o Procon-RJ.

Segundo a autarquia, a Itape-
mirim violou o Código de Defe-
sa do Consumidor ao não res-
ponder às reclamações registra-

das no Procon-RJ e na platafor-
ma consumidor.gov.br, bem co-
mo aos relatos dos consumido-
res de grande dificuldade em es-
tabelecer contato com a empre-
sa e em receber resposta sobre
as medidas a serem adotadas.

O presidente do Procon-RJ,
Cássio Coelho, afirmou que
“efetuar o cancelamento dos
voos de forma abrupta, e ainda
num período de festas de fim de
ano, gerou frustração e trouxe
transtornos a centenas de con-
sumidores fluminenses. Não
prestar informação, nem ofere-
cer ao passageiro a opção de es-
colher entre a reacomodação, o
reembolso ou a execução do ser-
viço por outra modalidade é ina-
ceitável”.

Ao ser notificada pelo Pro-
con-RJ a prestar esclarecimen-

tos sobre a suspensão das ope-
rações, a companhia aérea não
respondeu a todos os questio-
namentos,  violando a lei  ao
descumprir o dever de prestar
informações ao ente do Siste-
ma Nacional  de Defesa do
Consumidor, destacou a autar-
quia. 

HISTÓRICO
A companhia aérea começou

a operar em junho de 2021 e
passou por problemas internos
e financeiros que provocaram a
suspensão de 514 voos entre 17
e 31 de dezembro. Ao menos 40
mil clientes foram prejudicados.

Ainda em dezembro, a Agên-
cia Nacional de Aviação Civil
(Anac) suspendeu a autorização
da Itapemirim para atividades
aéreas. 

Apenas 35% das crianças de 5 a 
11 anos tomaram a primeira dose
AKEMI NITAHARA/ABRASIL 

Apenas 35% das crianças de 5
a 11 anos do estado do Rio de Ja-
neiro receberam a primeira do-
se da vacina contra a Covid-19.
De um total estimado em 1,5 mi-
lhão de crianças, apenas 526,2
mil receberam a imunização. A
segunda dose só foi aplicada até
o momento em 78,9 mil crianças
nessa faixa etária, o que equivale
a 5% do total.  

Entre os adolescentes de 12 a
17 anos, a adesão no estado che-
ga a 86% (1,1 milhão) com a pri-
meira dose e 63% (833,2 mil)
com a segunda. Os dados estão
disponíveis nos painéis da Se-
cretaria de Estado de Saúde
(SES). A SES foi procurada para
se manifestar sobre a baixa ade-
são à vacinação infantil contra
covid-19 no estado, mas não en-
viou posicionamento nem infor-
mou estratégias para aumentar
a cobertura.

Na capital,  faltam 26% do
grupo de 5 a 11 anos tomarem a
primeira dose, um total  de

147,2 mil crianças, segundo os
dados da Secretaria Municipal
de Saúde (SMS). Para ampliar a
adesão à vacina, foi feita uma
campanha de busca ativa nas
escolas, em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Educação
(SME), com vacinação nas uni-
dades de ensino municipais
durante as aulas, mediante au-
torização dos pais.

A cobertura na cidade da po-
pulação total acima de 5 anos
está em 98% com a primeira do-
se e 91% com a segunda ou dose
única. No estado do Rio de Ja-
neiro, a cobertura com o esque-
ma completo para o público
que integra a campanha está
em 73%.

HISTÓRICO
O grupo de 5 a 11 anos foi in-

cluído no Plano Nacional de
Imunizações (PNI) no dia 5 de
janeiro deste ano, após a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) aprovar o uso da
vacina Pfizer pediátrica em 16
de dezembro.

As primeiras doses chega-
ram ao Brasil em 13 de janeiro
e, no Rio de Janeiro, a aplicação
começou no dia 17 de janeiro.
O uso infantil da CoronaVac, fa-
bricada no Brasil pelo Instituto
Butantan, em São Paulo,  foi
aprovado pela Anvisa para a
faixa entre 6 e 17 anos no dia 20
de janeiro.

FAKE NEWS
Esse mês, a Fundação Oswal-

do Cruz (Fiocruz) emitiu um
alerta sobre o desafio e a impor-
tância da vacinação infantil con-
tra a Covid-19 para conter a
pandemia. A nota técnica atri-
bui às fake news a responsabili-
dade por causar insegurança em
muitos pais sobre os riscos de
vacinar seus filhos.

Instituições de pesquisa co-
mo o Butantan e diversos cien-
tistas brasileiros e de outros paí-
ses já atestaram a segurança e
eficácia da vacina contra a co-
vid-19 para o público infantil.
Segundo a Fiocruz, os principais
motivos para a hesitação em va-

cinar os filhos são o medo de
reações adversas e a minimiza-
ção da gravidade da doença em
crianças.

O problema da disseminação
de desinformação e informa-
ções falsas também foi aponta-
do pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento
(Pnud), como uma barreira na
resposta à pandemia no Brasil. A
conclusão está no relatório Ex-
plorando debates online da Co-
vid-19 e a poluição de informa-
ções na América Latina e no Ca-
ribe, lançado na semana passa-
da, apenas em inglês.

Segundo o relatório, 25,8%
das informações falsas que cir-
cularam na região entre 1º de
outubro de 2020 e 13 de feve-
reiro de 2021, em inglês e espa-
nhol, são relacionadas às vaci-
nas. O documento aponta que,
apesar de não terem sido anali-
sados conteúdos em portu-
guês, 22% dos brasileiros foram
expostos a informações poluí-
das sobre vacinas em outras
línguas.

COVID-19 
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País

Lula se reúne com ex-
presidentes da Espanha
e da Colômbia no Rio 

SAMPER E ZAPATERO

MÔNICA
BERGAMO/FOLHAPRESS

Os ex-presidentes do Brasil
Lula (PT) e Dilma Rousseff (PT)
participaram de um jantar na
noite de segunda-feira com os
também ex-presidentes da Co-
lômbia Ernesto Samper e da Es-
panha José Luís Rodríguez Za-
patero.

O encontro foi organizado
pelo músico Chico Buarque,
por sua mulher, a advogada
Carol Proner, e pelo reitor da
Uerj (Universidade do Estado
do Rio de Janeiro), Ricardo Lo-
di Ribeiro.

Eles reuniram participantes
do Encontro Internacional De-
mocracia e Igualdade, evento
realizado pela Uerj e pelo Gru-
po Puebla, que organizou uma

série de debates e conferências
na segunda e nesta terça-feira.

No jantar estavam presentes
ainda a ex-prefeita de Bogotá
Clara Lopez, a presidente do
PT, Gleisi Hoffman, e a noiva de
Lula, a socióloga Rosangela da
Silva, a Janja. Os ex-ministros
Franklin Martins e Aloizio Mer-
cadante e o advogado do Grupo
Prerrogativas Marco Aurélio de
Carvalho também participa-
ram da reunião.

O Encontro Internacional
Democracia e Igualdade será
encerrado nesta terça com uma
conferência de Lula sobre igual-
dade e o futuro da América Lati-
na, na Concha Acústica Mariel-
le Franco, dentro da Uerj.

São esperadas 15 mil pes-
soas na cerimônia com o pe-
tista.

FANFARRÃOS

Daniel desafia Moraes, rejeita
tornozeleira e pode ser preso
MATHEUS TEIXEIRA E 
DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS

O
deputado Daniel Sil-
veira (União Brasil-
RJ) descumpriu or-

dem do ministro Alexandre de
Moraes, do STF (Supremo Tribu-
nal Federal), e circulou sem tor-
nozeleira eletrônica pela Câmara
dos Deputados na ontem à tarde.

O bolsonarista  disse que
não cumpriria decisão "ilegal"
do ministro e afirmou que Mo-
raes tinha que ser "impichado
e preso".

Daniel Silveira circulou pelo
salão verde da Câmara após fa-
lar na tribuna do plenário, em
discurso no qual chamou o mi-
nistro do STF de "sujeito medío-
cre que desonra o STF". Ele foi

defendido por aliados do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL), que
qualificaram a ordem do minis-
tro do Supremo de "afronta à de-
mocracia".

No último dia 25, Moraes de-
terminou que Silveira passe a
usar tornozeleira eletrônica,
além de ficar proibido de sair do
Rio de Janeiro e de participar de
eventos públicos. O ministro só
abriu exceção para viagens a
Brasília, para exercício do man-
dato parlamentar. A decisão foi
tomada depois de o deputado
descumprir ordem anterior do
magistrado, como revelou a co-
luna Painel, do jornal Folha de
S.Paulo.

Após o discurso no plenário, o
bolsonarista foi questionado por
jornalistas sobre se estaria des-

cumprindo a ordem de Moraes.
Silveira foi preso em 16 de fe-

vereiro do ano passado por or-
dem de Moraes por ter publicado
na internet um vídeo com ata-
ques a ministros da corte -Mo-
raes, por exemplo, foi chamado
por ele de "Xandão do PCC".

Três dias depois, a Câmara
ratificou a decisão do STF por
364 votos a 130. A Constituição
prevê que, caso um deputado
seja preso, caberá à Câmara a
palavra final sobre a manuten-
ção da medida. Silveira foi solto
após ordem de Moraes em no-
vembro de 2021.

NOVA PRISÃO 
O ministro Alexandre de Mo-

raes, do STF (Supremo Tribunal
Federal), ordenou na tarde des-

ta terça-feira que a polícia fosse
à Câmara colocar tornozeleira
eletrônica no deputado Daniel
Silveira (União Brasil-RJ).

Moraes havia determinado
que Silveira passasse a usar o
dispositivo na última sexta-fei-
ra, por descumprir medidas
cautelares e fazer "repetidas en-
trevistas nas redes sociais e en-
contro com os investigados nos
inquéritos".

Também mandou que o de-
putado não participasse de
"qualquer evento público em to-
do o território nacional".

"A reiteração do descumpri-
mento injustificado de quais-
quer dessas medidas acarretará,
natural e imediatamente, o res-
tabelecimento da ordem de pri-
são", disse Moraes.

País registra 282 mortes e mais de 32 mil casos 
O Brasil registrou 282 mortes

por Covid e 32.100 casos da
doença ontem. O país chega,
dessa forma, a 659.294 vidas
perdidas e a 29.881.977 pessoas
infectadas pelo Sars-CoV-2 des-
de o início da pandemia.

As médias móveis de mortes
e casos permanecem com da-
dos de queda em relação ao
que foi notificado duas sema-
nas atrás. A média de óbitos
agora é de 217, queda de 37%, e

a de infecções é de 28.327, re-
dução de 30%.

Os dados do país, coletados
até 20h, são fruto de colabora-
ção entre Folha, UOL, O Estado
de S. Paulo, Extra, O Globo e G1
para reunir e divulgar os núme-
ros relativos à pandemia do no-
vo coronavírus. As informações
são recolhidas pelo consórcio de
veículos de imprensa diaria-
mente com as Secretarias de
Saúde estaduais.

Em relação à vacinação, o
Brasil registrou 1.260.199 doses
de vacinas contra Covid-19 on-
tem. De acordo com dados das
secretarias estaduais de Saúde,
foram 283.337 primeiras doses e
243.552 segundas doses. Tam-
bém foram registradas 733.807
doses de reforço.

As doses únicas ficaram ne-
gativas, com registro de -497. Is-
so ocorreu devido às -3.012 do-
ses únicas no Ceará.

Goiás, por sua vez, registrou -
1.510 primeiras doses.

Ao todo, 175.690.569 pessoas
receberam pelo menos a pri-
meira dose de uma vacina con-
tra a Covid no Brasil -
155.568.022 delas já receberam
a segunda dose do imunizante.
Somadas as doses únicas da va-
cina da Janssen contra a Covid,
já são 160.317.989 pessoas com
as duas doses ou com uma dose
da vacina da Janssen.

COVID-19

Nota
PARTIDO DE MORO TEM CONTAS DE 2018
REJEITADAS POR DESCUMPRIR COTA  

O Podemos, partido do ex-juiz e pré-candidato à Presidência
Sergio Moro, teve as contas de 2018 rejeitadas ontem pelo
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e será obrigado a ressarcir os
cofres públicos em cerca de R$ 1,1 milhão, que devem ser
atualizados. O partido ainda foi condenado a pagar um valor
adicional de R$ 83 mil, que também tem que ser atualizado,
por gastos que não foram esclarecidos. Ambas as quantias têm
que ser bancadas com recursos próprios. Além disso, as cotas
do fundo partidário distribuídas ao Podemos serão suspensas
por dois meses. O valor atual recebido pela legenda é de R$
3,2 milhões mensais. O principal problema apontado foi que o
partido não aplicou os 30% necessários do fundo eleitoral na
cota de gênero nas eleições de 2018. Segundo parecer da
Procuradoria-Geral Eleitoral, foram destinados apenas 27% às
candidaturas femininas pelo partido.

Ministra não vê corrupção 
no governo, mas omite MEC

A ministra da Agricultura, Te-
reza Cristina, cumpriu ontem
sua última agenda oficial no car-
go. Em discurso ao lado do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) em
Ponta Porã, no Mato Grosso do
Sul, Tereza afirmou que não há
corrupção no atual governo.

"Nós fizemos muito com
muito pouco (dinheiro), presi-
dente, porque não houve cor-
rupção no seu governo", falou.
"Todos os ministros, nós traba-
lhamos de maneira integrada",
completou.

A afirmação dela ocorre um
dia depois da saída de Milton Ri-
beiro do MEC (Ministério da
Educação), resultado da divulga-
ção de um áudio, obtido pela Fo-
lha de S.Paulo, no qual ele afirma
que o governo federal prioriza a
liberação de verbas a prefeituras
ligadas a dois pastores.

Na gravação, o então minis-

tro chega a dizer que o favoreci-
mento seria um pedido de Bol-
sonaro. No entanto, após o áu-
dio se tornar público, Ribeiro
isentou o presidente de culpa.

Antes de pedir demissão, ele
disse em entrevistas que havia
solicitado, em agosto do ano
passado, que a CGU (Controla-
doria-Geral da União) investi-
gasse a atuação dos pastores
Gilmar Santos e Arilton Moura
no MEC. O órgão de controle,
na semana passada, afirmou
que recebeu o pedido de inves-
tigação.

A apuração foi encerrada em
3 de março deste ano. A Contro-
ladoria isentou agentes públi-
cos, mas concluiu que há indí-
cios de irregularidades de "ter-
ceiros", que não foram identifi-
cados, na liberação de recursos
do ministério. A conclusão da
investigação foi encaminhada à

Polícia Federal e ao Ministério
Público Federal.

Apesar do afastamento de Ri-
beiro do MEC, a Comissão de
Educação do Senado Federal
manteve o convite para que o
ex-ministro preste esclareci-
mentos sobre denúncias envol-
vendo lobby e propinas durante
sua gestão à frente da pasta.

Presidente da Comissão de
Educação, o senador Marcelo
Castro (MDB-PI) afirmou que a
audiência está mantida e mar-
cada para amanhã, às 9h15. A
presença de Milton Ribeiro não
é obrigatória.

Na semana passada, Bolso-
naro chamou de "covardia" a
reação da oposição contra Ri-
beiro após a divulgação do áu-
dio e disse que botaria "a cara no
fogo" pelo ministro.

Michelle Bolsonaro comen-
tou a saída de Ribeiro da pasta

ontem à noite: "Só posso dizer
que eu amo a vida dele. Deus sa-
be de todas as coisas, vai provar
que ele é uma pessoa honesta, e
justa, fiel e leal".

O discurso de Tereza Cristina
hoje marca o último dia dela co-
mo ministra, já que deixará o
cargo para competir por uma
vaga no Senado pelo Mato Gros-
so do Sul. "Estou muito emocio-
nada", falou no evento. A pla-
teia, por sua vez, respondeu
com gritos de "senadora".

A ministra aproveitou seu
discurso hoje também para fa-
lar da internação de Bolsona-
ro, que já foi liberado do hos-
pital. "O presidente ontem não
se sentiu  bem,  ele  trabalha
muito. Quando liguei ontem à
noite falaram que estava tudo
bem e mantido,  o  médico é
que não sabe mas ele  está
aqui", afirmou.

CEGA
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Mundo

EUA querem ‘comprar
informação’ de propina
na Braskem e Odebrecht

LAVA JATO

O FBI e o Departamento de
Justiça dos Estados Unidos
oferecem uma recompensa de
US$ 5 milhões (ou R$ 23,7 mi-
lhões na cotação atual) para
quem fornecer informações
sobre pessoas que receberam
propinas da Odebrecht e da
Braskem.

No ano passado, o ex-presi-
dente da Braskem José Carlos
Grubisich se declarou culpado
de acusações nos Estados Uni-
dos de um esquema de cor-
rupção que movimentou US$
250 milhões em propinas para
garantir negócios que interes-
savam à Petrobras.

A Braskem é o braço petro-
químico da Odebrecht (atual-
mente rebatizada de Novo-
nor) e tem a estatal brasileira
entre as suas controladoras. O
processo é fruto de um acordo
de leniência fechado pela

Odebrecht e pela Braskem
com autoridades brasileiras e
americanas no âmbito da
Operação Lava Jato.

Em outubro, Grubisich foi
condenado a 20 meses de pri-
são nos Estados Unidos.

Procurada pela reportagem,
na ocasião, a Braskem infor-
mou por meio de nota que "co-
laborou e forneceu informa-
ções às autoridades compe-
tentes como parte do acordo
global" relacionadas à Opera-
ção Lava Jato e afirmou que a
companhia "acompanhará as
declarações e tomará as even-
tuais medidas cabíveis".

Além disso, a empresa dis-
se ter reforçado seu sistema
de conformidade, "o que foi
reconhecido pelo Ministério
Público Federal brasileiro e
pelo Departamento de Justiça
dos EUA".

GUERRA

Rússia anuncia 'redução
drástica' de ataques a Kiev 
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

O
Ministério da Defesa
da Rússia anunciou a
primeira redução de

ataques sem motivação humani-
tária desde o começo da guerra
na Ucrânia, em 24 de fevereiro. A
pasta diz que vai "reduzir drasti-
camente a atividade militar em
torno de Kiev e Tchernihiv".

A motivação oficial é facilitar
as negociações de paz que reco-
meçaram em modo presencial
em Istambul, com a presença do
próprio presidente turco, Recep
Tayyip Erdogan, ontem. Mas a
medida, se vingar, também dá
tempo ao Kremlin para adaptar
seu discurso sobre a guerra.

Assim, permitir ao presidente
russo, Vladimir Putin, tentar can-
tar vitória na criticada ação, mi-
rando ganhos no leste e sul do
país -isso se não dissimular um
rearranjo geral de forças para um
plano maior.

Os negociadores ucranianos
fizeram a oferta de neutralidade
militar -um dos objetivos centrais
da Rússia no conflito, evitar a en-
trada da vizinha na Otan, a alian-
ça militar ocidental. Demandam
para tanto o fim das hostilidades
e a retirada de forças russas.

Em troca, pedem garantias ex-
ternas de segurança, algo bastan-
te incerto em sua forma, mas que
segundo o assessor presidencial
Mikhailo Podoliak significaria
uma proteção análoga à que
membros da Otan dão uns aos
outros. A Turquia, misto de rival e
aliada de Putin e simpática ao go-
verno de Volodimir Zelenski em
Kiev, é uma candidata -mas tam-
bém é da aliança ocidental, o que
dificulta a equação.

A presença de Erdogan nas
conversas no magnífico palácio
otomano de Dolmabahçe, con-
tudo, coloca um peso até aqui
inédito na tratativa. Entre os ne-
gociadores estava o bilionário

russo Roman Abramovitch, que
vinha agindo por fora e até foi
supostamente envenenado por
opositores da paz, um episódio
obscuro ainda.

O negociador-chefe russo,
Vladimir Medinski, disse até que
uma cúpula Putin-Zelenski po-
deria ocorrer se houver um texto
de acordo pronto e aprovado por
ambos os lados. Ele rejeitou o ter-
mo cessar-fogo para evitar a lei-
tura de capitulação.

Afirmou que Kiev pediu para
poder entrar na União Europeia,
algo que será malvisto em Mos-
cou, por trazer o arcabouço libe-
ral-democrático para uma gran-
de população nas suas fronteiras.

Os ucranianos também acei-
tam discutir em 15 anos o status
da Crimeia, região histórica russa
anexada por Putin em 2014. Não
há consenso divulgado sobre o
Donbass, o leste do país ocupado
por separatistas pró-Rússia na
guerra civil iniciada naquele
mesmo ano, mas Zelenski já sina-
lizou aceitar o debate.

Já o ministro-adjunto da Defe-
sa russo Alexander Fomin disse
que o cessar-fogo parcial visa
"aumentar a confiança mútua e
criar condições para negociações
futuras para alcançar o objetivo
de assinar um acordo de paz com
a Ucrânia".

Ninguém comprou isso pelo
valor de face. "Temos de estar
preparados para alguma grande
ofensiva em outras áreas da Ucrâ-
nia. E isso não significa que a
ameaça a Kiev tenha acabado",
disse o porta-voz do Pentágono,
Jack Kirby, em tom semelhante
ao da Casa Branca.

Aqui e ali, blindados russos já
foram vistos rumando para a
fronteira norte, na Belarus, e os
Estados Unidos dizem ter capta-
do movimentações para longe de
Kiev. Mas nada que configure
uma retirada.

Putin sempre deixou suas op-

ções abertas na guerra, nunca
tendo admitido uma invasão
completa com objetivo de ocupa-
ção, ainda que a ação sugerisse
isso. Nesta terça, antes do anún-
cio do cessar-fogo, o ministro da
Defesa da Rússia, Serguei Choi-
gu, disse que o "objetivo princi-
pal" é a "libertação do Donbass".

"Os principais objetivos do
primeiro estágio da operação fo-
ram completados. O potencial de
combate das Forças Armadas
ucranianas foi significativamente
reduzido, o que possibilita focar
nossa atenção e nossos esforços
em atingir o objetivo principal, a
libertação do Donbass", afirmou
o ministro em uma reunião que
foi televisionada.

Na semana passada, as Forças
Armadas russas já falavam na tal
primeira etapa da guerra. Em
campo, o que se viu desde então
foram três movimentos. Primei-
ro, o desengajamento russo de ci-
dades em torno de Kiev, que a
Ucrânia clamou para si como vi-
tórias militares, embora a vital
Tchernihiv (nordeste da capital)
tenha sido cercada.

Segundo, a destruição da re-
sistência residual ucraniana em
Mariupol, tornando o fumegante
conjunto de ruínas um ponto
central da conexão terrestre entre
o Donbass e a Crimeia.

Por fim, como Choigu deixou
claro, uma virada tática que visa
atacar o centro das forças ucra-
nianas junto às fronteiras do
Donbass. Se houver reforços sufi-
cientes pelo sul, vindos da Cri-
meia, é possível que os russos
tentem cercar esses combatentes
-que podem fugir a oeste, para
Kiev, ou tentar a sorte. Ou apenas
a ameaça disso pode ajudar a
chegar a um acordo.

O exemplo de Mariupol mos-
tra que, apesar da incompetên-
cia em vários aspectos, a ofensi-
va russa aposta sem muita res-
trição em guerra de atrito quan-

do necessário.
O que isso significa? Que Pu-

tin pode estar buscando esten-
der para encerrar o conflito em
termos que lhe permitam cantar
uma vitória em casa. No Oci-
dente, serão apontadas as falhas
bizarras e os problemas logísti-
cos de sua campanha, mas se o
Donbass acabar independente e
unido fisicamente à Crimeia, o
sonho nacionalista da Nova
Rússia na costa do mar Negro
estará entregue.

O problema para o russo é que
a dimensão de sua guerra, com
frentes múltiplas de ataques e a
tentativa de cercar Kiev indicam
que ele no mínimo quis a capitu-
lação de Zelenski por coerção.
Não deu certo, e suas forças esta-
vam dispersas demais para em-
pregar um golpe definitivo.

Do ponto de vista retórico, o
Kremlin poderá dizer que tudo o
que Putin anunciou no primeiro
dia da guerra terá sido cumprido
-resta saber o que vão fazer com a
promessa de "desnazificar" o vizi-
nho, que nos primeiros dias da
campanha viraram um pedido do
presidente para que os militares
ucranianos derrubassem Zelens-
ki e seu governo de "neonazistas e
viciados".

Esses dias ficaram para trás faz
tempo, e sempre será possível di-
zer que a pressão militar sobre
Kiev sempre foi branda, em com-
paração com a obliteração de
Mariupol e mesmo o cerco a
Kharkiv. No mais, de fato os rus-
sos atingiram duramente a infra-
estrutura militar ucraniana, des-
truindo inclusive a base indus-
trial de defesa do país.

Portanto, a derrota de Putin na
visão ocidental pode ser uma vi-
tória suficiente para lhe manter o
apoio interno. Resta saber qual
será esse desenho em meio às ne-
gociações e o quão disposta a
aceitar a excisão da dita Nova
Rússia estará Kiev.

Ataque em Israel deixa
5 mortos em Tel Aviv

ATIRADOR

Ao menos cinco pessoas fo-
ram mortas a tiros nos arredores
de Tel Aviv ontem. O atirador
também foi morto após o ata-
que, o quarto episódio do tipo
nos últimos dez dias no país.

A imprensa local inicialmen-
te havia informado que o autor
da ação seria um cidadão árabe-
israelense, mas depois apontou
se tratar de um homem de 27
anos da Cisjordânia e membro
do Fatah, organização palestina.
Ele teria sido preso em 2015 por
porte ilegal de armas, mas libe-
rado seis meses depois.

Horas após o atentado, o
movimento islâmico palestino
Hamas divulgou um comuni-
cado, em que diz que "abençoa
a heroica operação contra os
soldados da ocupação sionista
na chamada área Tel Aviv". A
organização também declarou
que o ataque "vem no contexto
da resposta natural e legítima
ao terrorismo da ocupação e
seus crimes crescentes contra
nossa terra, nosso povo e nos-
sas santidades".

Testemunhas disseram que o
homem atirou contra varandas
de um prédio residencial de
Bnei Brak, subúrbio de maioria

judeu ultraortodoxa da cidade, e
depois disparou contra pessoas
que estavam na rua. Ele foi mor-
to por um policial que patrulha-
va, de moto, a região. Segundo a
imprensa local, outra pessoa foi
presa sob suspeita de auxiliar o
atirador.

Um dos mortos foi encontra-
do em um carro e outras três ví-
timas, em calçadas próximas. A
quinta vítima seria um policial,
que chegou a receber tratamen-
to médico antes de morrer.

O porta-voz da polícia de
Israel, Eli Levy, e as autorida-
des de Bnei Brak solicitaram
que a população não se apro-
ximasse do local do ataque. O
primeiro-ministro israelense,
Naftali Bennett, ainda não se
pronunciou.

A mais recente ação do tipo
havia ocorrido no domingo
passado, quando dois terroris-
tas de origem árabe mataram
dois policiais israelenses em
Hadera -a 50 quilômetros de
Tel Aviv. Eles foram mortos na
sequência e ao menos três pes-
soas ficaram feridas.

O grupo Estado Islâmico de-
pois reivindicou a autoria do
ataque.

Nota
PAÍSES PROPÕEM ELIMINAR SUBSÍDIOS 
PREJUDICIAIS À BIODIVERSIDADE

Países reunidos na Convenção de Biodiversidade da ONU
propõem a meta de eliminar subsídios prejudiciais à
biodiversidade como parte do próximo acordo global de
biodiversidade, previsto para ser assinado até o final do ano na
China. Histórico, o debate sobre subsídios ganhou força nesta
semana após ter marcado o fracasso da COP26 do Clima no
último novembro. Na plenária final da COP26, Índia e China
bloquearam o que seria uma menção histórica à "eliminação dos

subsídios a combustíveis fósseis", levando à troca do texto por
"redução dos subsídios". Já na Convenção de Biodiversidade da
ONU, os países sinalizam a disposição de seguir com uma
linguagem mais comprometida, citando a eliminação dos
subsídios prejudiciais à biodiversidade -o que, em tese, incluiriam
os combustíveis fósseis e ainda iriam além, abarcando subsídios à
agricultura convencional, dependente de agrotóxicos.
Como os critérios sobre o que pode ser considerado prejudicial à
biodiversidade seguem em aberto, ainda há mais dúvidas e
brechas do que certezas no texto, que passa por uma rodada de
negociações em Genebra, na Suíça.
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