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PRESSÃO

DE

MORAES

Daniel
Silveira diz
que colocará
tornozeleira
Momentos depois de o ministro do STF Alexandre de Moraes estipular multa diária de
R$ 15 mil e bloqueio de contas
bancárias, o deputado Daniel
Silveira (União Brasil-RJ) afirmou na noite desta quarta-feira
que vai atender à determinação
de usar tornozeleira eletrônica.
Ao deixar o plenário, Silveira
afirmou que cumpriria a ordem
de Moraes para evitar o pagamento da multa. "Eu pagaria R$
15 mil diário ilegalmente? É claro que é (por causa da multa)",
disse, ao ser questionado se a
decisão era por causa da decisão do ministro. A seguir, ao ser
questionado sobre se acataria a
determinação, negou. "Não, eu
não vou aceitar. Eu vou colocar
por imposição de sequestro de
bens", disse. Na decisão, o ministro do STF estipula ainda
que o presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL), escolha
dia, hora e local para que a tornozeleira seja instalada em Silveira. "Estranha e esdrúxula situação, onde o réu utiliza-se da
Câmara dos Deputados para
esconder-se da polícia e da Justiça, ofendendo a própria dignidade do Parlamento, ao tratá-lo
como covil de réus foragidos da
Justiça", escreveu Moraes em
sua decisão. O ministro também determinou a expedição
de ofício ao presidente da Câmara para que ele adote as medidas necessárias para que as
eventuais multas sejam descontadas diretamente do salário do parlamentar, de R$ 33,7
mil. PÁGINA 28

Contas do governo têm rombo
de R$ 20,6 bilhões em fevereiro
As contas do governo central -que incluem o Tesouro Nacional, a
Previdência e do Banco Central- tiveram um rombo de R$ 20,6 bilhões no mês de fevereiro, informou ontem o Tesouro Nacional. O resultado negativo demonstra que o governo gastou mais do que arrecadou no mês passado. Ainda assim, foi o menor déficit para fevereiro desde 2015, segundo dados já atualizados pela inflação. Como o

GOLPE

Doria dará
incentivo para
produção de
carro elétrico
PÁGINA 20

A CAMINHO
MARCELO CAMARGO/ABRASIL

Bolsonaro faz grave ameaça ao
TSE, às eleições e ao Judiciário
O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a ameaçar o Judiciário sobre o
resultado das eleições de 2022, desta vez em discurso ontem no Rio Grande do Norte. Ele disse que os votos das eleições serão contados, sem explicar como, já que o voto impresso foi derrubado pelo Congresso em
meio a discursos golpistas do presidente da República. Ontem, Bolsonaro fez críticas indiretas a ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
"O povo armado jamais será escravizado. E podem ter certeza que, por

SEM

SÃO PAULO

governo havia registrado um superávit expressivo no mês de janeiro,
as contas seguem no azul no acumulado com ano, com saldo positivo de R$ 56 bilhões. No entanto, o próprio Ministério da Economia
prevê que as contas do governo central encerrarão o ano com um
rombo de R$ 66,9 bilhões. Embora negativo, o resultado seria bem
menor do que o autorizado pela LDO. PÁGINA 2

ocasião das eleições de 2022, os votos serão contados no Brasil. Não serão
dois ou três que decidirão como serão contados esses votos", disse, em
referência a Luís Roberto Barroso, ex-presidente do TSE; Edson Fachin, o
atual; e Alexandre de Moraes, que será presidente nas eleições. "Defendemos a democracia, a liberdade e tudo faremos até com sacrifício da
nossa vida para que esses direitos sejam relevantes e cumpridos pelo
nosso país", afirmou Bolsonaro. PÁGINA 26

FUNÇÃO

Lula: papel de militares não é puxar saco de Bolsonaro
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou durante
evento no Rio de Janeiro que o papel dos militares não é puxar o saco
de Jair Bolsonaro (PL), seu adversário nas próximas eleições. "Não
tem que ficar puxando saco de presidente, nem de Lula, nem de Bolsonaro. Tem que estar acima das brigas políticas. Não pode ficar o
Bolsonaro dizendo 'ah meus militares'", disse Lula a uma multidão
na Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). Lula também
afirmou que Bolsonaro se apropriou da bandeira do Brasil e da cami-

sa da seleção. "Ele é tão frágil, tão boçal, que como não tem partido
político, o partido não tem hino, programa, ele pegou a bandeira e a
camisa da seleção para dizer que era dele. Vamos dizer para ele que a
bandeira e as cores verde e amarelo não são desse fascista." O ex-presidente participou nesta tarde do evento Democracia e Igualdade,
organizado pela Uerj e pelo Grupo de Puebla. O encontro lotou a
Concha Acústica Marielle Franco, no campus do Maracanã, na zona
norte da cidade.
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MERCADOS

Dólar sobe a R$ 4,78
após ataques russos;
Bovespa avança 0,2%
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL
O agravamento das tensões
entre Rússia e Ucrânia e a proximidade do fim de trimestre
provocaram nervosismo no
mercado financeiro ontem. O
dólar aproximou-se de R$
4,80, após iniciar o dia em baixa. A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) resistiu ao
mercado internacional e fechou em leve alta, com apoio
de empresas de commodities
(bens primários com cotação
internacional).
O dólar comercial encerrou
esta quarta-feira vendido a R$
4,78, com alta de R$ 0,029
(+0,62%). Após operar em
queda durante quase toda a
manhã, a cotação disparou à
tarde, pressionada pela guerra
e pela compra de dólares por
grandes empresas que querem fechar o caixa no fim de
trimestre.

Mesmo com a alta de ontem, a divisa acumula queda
de 7,15% em março. Em 2022,
o recuo chega a 14,15%.
O mercado de ações resistiu mais às pressões externas.
O Índice Bovespa (Ibovespa),
fechou aos 120.260 pontos,
com alta de 0,2%. Pressionado
pela queda nas bolsas norteamericanas, o indicador alternou altas e baixas ao longo do
dia, mas encerrou em leve alta
apoiado pelas ações da Petrobras, os papéis mais negociados, e de mineradoras.
O avanço do preço das
commodities decorrente da
guerra entre Rússia e Ucrânia
tem garantido a entrada de divisas em países latino-americanos, segurando a fuga de capitais em dias de maior tensão,
como hoje. Os juros altos, como a taxa Selic a 11,75% ao
ano, também ajudam a manter
recursos financeiros no Brasil.

FEVEREIRO

Ipea vê recuperação
do comércio,
indústria e serviços
VINÍCIUS LISBOA/ABRASIL
Após novo pico de casos de
Covid-19 em janeiro, o mês de
fevereiro teve recuperação da
atividade econômica na indústria, comércio e serviços em relação a janeiro, estima análise divulgada ontem pelo Instituto de
Pesquisa Econômica e Aplicada
(Ipea). Os dados oficiais do desempenho da economia ainda
não foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O Ipea aponta que o cenário
para a indústria no mês de fevereiro era o mais desafiador. Entre
as razões, estão problemas relacionados às cadeias produtivas
globais e aos custos elevados dos
fretes internacionais. Além disso, o preço da energia elétrica
continua elevado, e o valor do
petróleo sofreu impacto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, importantes exportadores no mercado de óleo e gás. Mesmo com

esse cenário, a Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac) do Ipea estima que
houve crescimento de 1,4% na
produção industrial em fevereiro, na comparação com janeiro.
Já em relação a fevereiro de 2021,
foi projetada queda de 3,1%.
Os pesquisadores do instituto
avaliam que as indústrias extrativas tiveram contribuição positiva em fevereiro, com crescimento previsto de 7,5%. Já a indústria de transformação deve
registrar alta de 0,8%.
Diferentemente da indústria,
que chegou a ter queda de 2,4%
em janeiro de 2022, o setor de
serviços se manteve estável mesmo durante o pico causado pela
variante Ômicron, e a projeção
para fevereiro é a de alta de 1,5%
ante janeiro.
O setor de comércio também
deve ter registrado alta na atividade em fevereiro, segundo o
Ipea, que estima que o crescimento pode ter sido de 1,3%.

FGV

Confiança dos serviços
cresce 3 p. em março
VITOR ABDALA/ABRASIL
O Índice de Confiança de
Serviços, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), teve
alta de 3 pontos em março, na
comparação com fevereiro.
Com o resultado, que interrompeu uma sequência de
quatro meses seguidos de queda, o indicador chegou a 92,2
pontos, em uma escala de 0 a
200 pontos.
“O avanço da confiança parece estar relacionado com a
melhora da pandemia, em especial nos segmentos que dependem mais da circulação de
pessoas. Ainda é preciso cautela sobre os próximos meses,

o cenário macroeconômico
negativo e a confiança baixa
dos consumidores não permitem confirmar que essa alta seja a volta do caminho de recuperação observado no ano
passado. Será preciso esperar
por novos resultados favoráveis”, afirmou Rodolpho Tobler, economista da FGV, por
meio de nota.
O Índice de Situação Atual,
que mede a confiança do empresariado de serviços no presente, cresceu 4,3 pontos e
chegou a 90,9 pontos. Já o Índice de Expectativas, que avalia a
percepção dos empresários
em relação ao futuro, subiu 1,7
ponto e atingiu 93,7 pontos.

Contas do governo têm rombo
de R$ 20,6 bi em fevereiro
IDIANA TOMAZELLI E
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

A

s contas do governo
central -que incluem
o Tesouro Nacional, a
Previdência e do Banco Centraltiveram um rombo de R$ 20,6 bilhões no mês de fevereiro, informou ontem o Tesouro Nacional.
O resultado negativo demonstra que o governo gastou
mais do que arrecadou no mês
passado. Ainda assim, foi o menor déficit para fevereiro desde
2015, segundo dados já atualizados pela inflação.
Como o governo havia registrado um superávit expressivo
no mês de janeiro, as contas seguem no azul no acumulado
com ano, com saldo positivo de
R$ 56 bilhões.
No entanto, o próprio Ministério da Economia prevê que as
contas do governo central encerrarão o ano com um rombo
de R$ 66,9 bilhões.
Embora negativo, o resultado
seria bem menor do que o autorizado pela LDO (Lei de Diretrizes

Orçamentárias), que permite um
déficit de até R$ 170,5 bilhões.
A redução no rombo fiscal
tem sido destacada por integrantes da equipe econômica como
sinal de melhora nas contas.
"Esse cenário mais favorável
para as contas públicas ampara
a melhora recente nas condições financeiras do país, num
momento de grandes incertezas no ambiente geopolítico",
diz o órgão.
O Tesouro alerta, porém, que
a continuidade desse processo
depende do avanço nas medidas de ajuste fiscal e da preservação do teto de gastos -âncora
fiscal que limita o crescimento
das despesas à variação da inflação e está na berlinda em meio
ao debate eleitoral.
No mês de fevereiro, os aumentos expressivos nas receitas
administradas pela Receita Federal e também na arrecadação
não tributária (que inclui dividendos e arrecadação com bônus de leilões) ajudaram a reduzir o déficit primário.
A receita líquida do governo

teve uma alta real (já descontada a inflação) de 10,7% na comparação com fevereiro de 2021.
Por outro lado, as despesas tiveram um crescimento real de
6,5%. Uma das explicações, de
acordo com o Tesouro, é a ampliação do programa social Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família -marca das gestões petistas.
Desde dezembro de 2021, as
famílias contempladas pelo programa recebem um valor de pelo
menos R$ 400 mensais. Com isso,
foram pagos R$ 7,4 bilhões por
meio do Auxílio Brasil em fevereiro. Um ano antes, o Bolsa repassou R$ 2,7 bilhões às famílias.
O governo acumula déficits
desde 2014, com gastos acima de
sua arrecadação. Com o desempenho do primeiro bimestre, o
governo quase zera o rombo nas
contas: em 12 meses, o resultado
ficou negativo em R$ 6,7 bilhões,
o equivalente a 0,01% do PIB
(Produto Interno Bruto).
A previsão do Ministério da
Economia para as contas públicas ainda pode piorar devido à
necessidade de incluir um gasto

contábil de R$ 23,8 bilhões, referente ao acordo entre União e a
Prefeitura de São Paulo em torno do Campo de Marte.
A decisão do governo de cortar
tributos como o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e
o PIS/Cofins sobre o diesel também retarda a virada das contas
para o azul. As recentes desonerações feitas pelo governo já drenam R$ 49,8 bilhões em receitas.
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, já anunciou um
corte de 25% no IPI, cujo impacto é estimado em 21,1 bilhões –
cerca de metade disso subtraída
da arrecadação federal. Já a desoneração de PIS/Cofins sobre
diesel, gás de cozinha e querosene de aviação gera uma renúncia de R$ 14,9 bilhões em 2022.
O Tesouro Nacional também
previa divulgar nesta quarta sua
estimativa de carga tributária
bruta do governo no ano de
2021. O anúncio desses dados,
porém, foi adiado para 4 de abril
devido à paralisação dos servidores do órgão, que pedem reajustes salariais.

PNAD CONTÍNUA

Quase 1/3 dos desempregados
procura vaga há pelo menos 2 anos
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS
As dificuldades intensificadas pela pandemia elevaram a
um patamar recorde a proporção dos brasileiros desempregados que buscam trabalho há pelo menos dois anos.
No quarto trimestre de 2021,
período mais recente com dados disponíveis, 30,3% do total
de desocupados no país estavam à procura de vagas por no
mínimo 24 meses.
Em termos absolutos, isso
quer dizer que 3,6 milhões de um
universo de 12 milhões de desempregados tentavam ingressar
no mercado de trabalho, sem sucesso, havia dois anos ou mais.

É a primeira vez que a porcentagem rompe a barreira dos
30% na Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua). Os números
foram compilados pela consultoria IDados, a pedido da Folha
de S.Paulo.
A série histórica da Pnad, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), teve início em 2012.
No quarto trimestre daquele
ano, os desempregados de longo prazo (1,3 milhão) representavam 18,6% do contingente total em busca de trabalho no Brasil (6,7 milhões).
A pandemia começou a provocar restrições no país no final

do primeiro trimestre de 2020.
Assim, dificultou a busca por vagas de quem já estava sem atuar
antes da crise, segundo economistas.
"As pessoas que entraram no
desemprego antes da pandemia
estão tendo mais dificuldades
para sair. Há muito impacto da
crise para o número ter ido para
cima", diz o pesquisador Bruno
Ottoni, da IDados.
"É uma situação bastante
ruim para o trabalhador. Quanto mais tempo ele permanece
sem emprego, mais difícil fica
retornar para o mercado. Na hora de contratar, o empregador
costuma dar preferência para
quem está há menos tempo de-

sempregado", completa.
O economista Ely José de Mattos, professor da Escola de Negócios da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), vai na mesma linha.
"A pandemia aprofundou as
dificuldades. A crise aumentou
o contingente de desempregados e a competição por vagas.
Quem está desocupado há mais
tempo sente mais", aponta.
Aida Herminio dos Santos,
63, está sem trabalhar há dois
anos. Antes da crise sanitária, a
moradora de Nova Iguaçu (RJ),
na Baixada Fluminense, cuidava
de idosos em casas de família,
função que ela já havia desempenhado em um abrigo do Rio.

ANP

Produção nacional de petróleo
teve queda de 3,8% em fevereiro
ALANA GANDRA/ABRASIL
A produção nacional de petróleo em fevereiro teve queda
de 3,8% em comparação a janeiro e aumentou 3,5% frente a fevereiro de 2021. No gás natural,
a redução foi de 3,1% em relação
ao mês anterior e aumentou
1,6% em relação a igual mês do
ano passado. No total, foram
produzidos 3,754 milhões de
barris de óleo equivalente por
dia, sendo 2,917 milhões de barris diários de petróleo e 133 milhões de metros cúbicos diários
de gás natural.
Os dados constam do Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural, divulgado
hoje (30) pela Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Segundo informou a ANP, os

principais motivos para a queda
na produção em relação ao mês
anterior foram as paradas para
manutenção das plataformas P70 (campos de Atapu e Oeste de
Atapu, na Bacia de Santos), P-51
e P-56 (campo de Marlim Sul, na
Bacia de Campos) e da Unidade
Flutuante de Produção, Armazenamento e Descarga (FPSO,
da sigla em inglês) Cidade de
Anchieta (campo de Baleia Azul,
na Bacia de Campos).
PRÉ-SAL
A produção no pré-sal, em fevereiro, caiu 2,4% em relação ao
mês anterior e subiu 9,4% em relação a fevereiro de 2021. A produção teve origem em 127 poços
e registrou volume de 2,841 milhões de barris de óleo equivalente por dia, sendo 2,235 milhões de barris de petróleo e 96,4
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milhões de gás natural, o que
correspondeu a 75,7% da produção nacional.
O boletim revela que o aproveitamento de gás natural em
fevereiro foi da ordem de 97,7 %.
Foram disponibilizados ao mercado 49,9 milhões de metros cúbicos. A queima de gás no mês
somou 3 milhões de metros cúbicos por dia, mostrando redução de 6% se comparada ao mês
anterior e de 12,6% se comparada ao mesmo mês em 2021.
ÁREAS
Em fevereiro, 267 áreas concedidas, cinco áreas de cessão
onerosa e seis de partilha, operadas por 41 empresas, foram
responsáveis pela produção nacional. Dessas áreas, 62 são marítimas e 216 terrestres, sendo 11
relativas a contratos de áreas

contendo acumulações marginais. A produção ocorreu em
6.149 poços, sendo 468 marítimos e 5.681 terrestres.
O grau API (escala arbitrária
que mede a densidade dos líquidos derivados do petróleo) médio do petróleo extraído no Brasil
foi de 28,2, sendo 2,4% da produção considerada óleo leve, 92,6%
óleo médio e 5% óleo pesado.
O boletim mostra que as bacias maduras terrestres (campos/testes de longa duração das
bacias do Espírito Santo, Potiguar, Recôncavo, Sergipe e Alagoas) produziram 92,834
Mboe/d, sendo 72,056 Mbbl/d
de petróleo e 3,303 MMm³/d de
gás natural. Desse total, 50,1 mil
boe/d foram produzidos pela
Petrobras e 42,7 mil boe/d por
concessões operadas por outras
empresas.
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Tesouro diverge
de Pires sobre fundo
para controlar preços
FÁBIO PUPO E IDIANA
TOMAZELLI/FOLHAPRESS
O secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, afirmou ontem que usar um fundo com recursos públicos para controlar
preços de combustíveis é uma
medida cara e ineficiente. A proposta é defendida pelo economista Adriano Pires, indicado
pelo governo à presidência da
Petrobras.
"A gente acredita que, para
enfrentar esse problema dos
combustíveis, as medidas têm
que ser mais focalizadas. O fundo, nossa visão é que ela é (uma
iniciativa) cara e ineficiente",
afirmou Valle após ser questionado sobre o tema.
Segundo o secretário, essa é a
posição também do Ministério
da Economia (ao qual o Tesouro
é subordinado) e já foi expressa
pelo próprio chefe da pasta,
Paulo Guedes. O titular da equipe econômica tem resistido nas
discussões sobre os combustíveis a mais medidas que usem
os cofres públicos, como novos
subsídios ou um fundo de estabilização de preços.
A posição da equipe econômica contrasta com o defendido
pelo novo chefe da petroleira há
pouco mais de uma semana,
quando Pires sugeriu usar um
fundo para subsidiar os preços
de combustíveis por três a seis
meses para compensar o que
chama de "efeito guerra" -em
sua definição, quando o preço
do barril estiver acima de US$ 95
(o que é o caso hoje).
"Qual é a solução imediata?
Construir uma espécie de fundo
com subsídios específicos com
duração de 3 a 6 meses que cubra o 'efeito guerra'", afirmou Pires. A proposta está em artigo
dele publicado pelo site Poder
360 em 22 de março.
"Podemos usar imediatamente recursos dos dividendos
pagos pela Petrobras à União ou
recursos vindos de royalties,
participações especiais ou mesmo da comercialização de óleo
feita pela estatal PPSA [Pré-Sal
Petróleo S.A., responsável por
representar a União nos contratos de produção de petróleo no
pré-sal]", escreveu Pires.
Conforme mostrou o jornal
Folha de S.Paulo, investidores
institucionais e grandes fundos
ouvidos avaliam que os atritos
com o governo tendem a se repetir com Pires no comando. No
entanto, acreditam que a proximidade de Pires com o Congresso abrirá caminho para um plano B -a criação de algum mecanismo de compensação sempre
que o petróleo estiver muito alto. Valle, no entanto, defende
"dar tempo ao tempo", dizendo
que as primeiras medidas já foram adotadas e devem trazer resultados (no caso, o corte de tributos federais e as alterações no
ICMS para o diesel). Outras, caso necessário, precisariam vir de
forma gradual.
Além disso, Valle afirma que
novas iniciativas podem até ser
dispensadas a depender da evolução de variáveis que podem
tornar o cenário mais brando como os próximos acontecimentos da guerra na Ucrânia
(que, a depender do avanço de
saídas diplomáticas, pode arrefecer os preços do petróleo) e o
movimento de valorização do
real. "Essa melhoria do mercado, mais as medidas já adotadas, requer ações mais cadenciadas. Temos que ver os resul-

tados para depois tomar as decisões. E, de novo, se tomar medidas, sempre tentar ser mais focalizado para evitar um gasto
excessivo", disse.
Para Valle, entre as medidas
que poderiam se voltar ao estrato mais carente da sociedade está algo semelhante ao Auxílio
Gás. "[Para algo que] está afetando a população mais pobre,
você dá alguma medida para
aquela população. Não precisa
dar um benefício para toda a população atingindo classe baixa,
média e alta", afirmou.
As declarações de Valle foram feitas durante entrevista sobre o resultado primário do governo em fevereiro. Ele foi questionado também sobre a demanda por reajustes dos servidores em ano eleitoral, que também pode impactar as contas
públicas.
O governo trabalha com diferentes possibilidades para atender o pleito do funcionalismo,
sendo uma delas conceder um
reajuste de forma linear para todos os servidores.
Uma elevação linear de 5% é
considerada uma das várias
possibilidades em estudo e técnicos da área econômica ressaltam que não há decisão tomada.
Qualquer definição dependerá
da discussão entre ministros e
da palavra final do presidente
Jair Bolsonaro (PL).
Juridicamente, o reajuste é
considerado viável. A Lei Eleitoral veda, nos seis meses que antecedem o pleito, a revisão geral
que exceda a recomposição do
poder de compra -ou seja, a inflação oficial.
Segundo os técnicos, os 5%
estariam abaixo da previsão do
Boletim Focus para o IPCA de
2022 -que, no dado mais recente, ficou em 6,86%.
Com um reajuste abaixo da
inflação, a única restrição a ser
observada seria a LRF (Lei de
Responsabilidade Fiscal), que
veda ampliações de remuneração nos últimos seis meses do
mandato.
No Palácio do Planalto, fontes do governo também afirmam que não há definição sobre o tema. A tentativa desses interlocutores é ganhar tempo, em
meio ao recrudescimento das
manifestações dos servidores.
Um reajuste de 5% custaria
R$ 5 bilhões neste ano, enquanto o governo tem reservado no
Orçamento apenas R$ 1,7 bilhão. Ou seja, seria preciso remanejar recursos para a iniciativa. "É uma negociação difícil.
Por um lado é compreensível
porque, devido à crise, o poder
de compra está com perda significativa. Por outro lado, há as dificuldades orçamentárias após a
crise de pandemia que a gente
teve", disse Valle.
Adolfo Sachsida, chefe da Assessoria Especial de Assuntos
Estratégicos do Ministério da
Economia, defendeu nesta
quinta usar apenas os R$ 1,7 bilhão reservados para aumentos
de servidores, por meio da elevação do vale alimentação -algo
planejado dentro do governo.
"No orçamento existe uma
previsão de R$ 1,7 bi para reajuste salarial de servidores públicos, valor máximo de que dispomos. Aumentar o ticket alimentação para todos num valor
que caiba dentro dos R$ 1,7 bi
ajudando proporcionalmente
mais quem ganha menos me
parece a melhor solução", publicou em rede social.

a

1 privatização de porto é
teste positivo para Santos
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

N

o primeiro leilão de
privatização de gestão
de portos no Brasil, a
Quadra Capital venceu ontem
disputa pela Codesa (Companhia Docas do Espírito Santo),
que opera os portos de Vitória e
Barra do Riacho.
O evento teve tom de despedida do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas,
que deixa o cargo para tentar
disputar o governo de São Paulo.
Ele aproveitou sua fala para fazer
um balanço da gestão e reforçar
apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição.
Após uma longa disputa com
consórcio liderado pela Vinci
Partners, a Quadra venceu com
proposta de R$ 106 milhões. A
vencedora terá que pagar ainda
R$ 326 milhões pela compra das
ações da Codesa e ganha 35
anos de concessão dos dois portos operados pela empresa.
O leilão era visto como um
teste do mercado para a privatização do porto de Santos, o
maior do país, que o governo
pretende realizar ainda este ano.
A Quadra terá que investir R$
335 milhões e aplicar outros R$
520 milhões em custos com manutenção durante o período de
concessão.
O contrato também prevê o
pagamento parcelado de R$ 24
milhões a partir do quinto ano
do contrato e de outorga variável equivalente a 7,5% da receita
operacional bruta.
Em entrevista após o evento,
Tarcísio disse que a realização
desse leilão pode facilitar a

apreciação pelos órgãos de controle da privatização do Porto de
Santos. Ele admitiu que o processo é mais complexo do que o
da Codesa, mas acredita ainda
na privatização este ano.
"Se seguirmos o cronograma,
podemos fazer o leilão em novembro". Além de Santos, o ministério trabalha para licitar este
ano os portos de São Sebastião
(SP) e Itajaí (SC).
Para o advogado Rafael Wallbach Schwind, sócio do Departamento de Infraestrutura do escritório Justen, Pereira, Oliveira
e Talamini, foi um bom teste para o modelo de privatização de
portos que o governo pretende
implantar.
"Primeiro, porque houve a
participação de interessados de
peso, que têm apetite para investir mesmo sem saber ao certo
se esse modelo será lucrativo",
disse. "Segundo, porque esses
interessados disputaram intensamente o leilão."
Ele acrescenta que, considerando que a concessão do Porto
de Santos segue a mesma modelagem do Porto de Vitória, o resultado desta quarta "é um indicativo concreto de que deverá
ser a privatização do maior porto da América Latina". "Há apetite de investidores e isso é fundamental para o modelo seguir
adiante."
O governo ainda espera licitar em 2022, entre outros, 18
aeroportos na última rodada da
Infraero -incluindo Congonhas
(SP) e Santos Dumont (RJ)- e a
concessão de mais de 8.000 quilômetros de rodovias.
No setor ferroviário, o gover-

no prevê a renovação dos contratos da FCA e da MRS e a concessão da Ferrogrão, um projeto
ainda alvo de bastante críticas
do mercado. Ao todo, esses projetos devem exigir R$ 55 bilhões
em capital privado.
Ainda nesta quarta, o governo
ofereceu três terminais portuários à iniciativa privada. Apenas
dois deles, um em Santos e outro
no porto de Suape, em Pernambuco, tiveram interessados.
A Cofco ficou com o primeiro,
pagando R$ 10 milhões em outorga e comprometendo-se com
R$ 765 milhões em investimentos. O segundo foi arrematado
por R$ 15 mil por consórcio formado por Agemar Transportes,
Loxus e Marlog, que terá que investir R$ 60 milhões.
LEILÃO É DESPEDIDA
Foi último leilão de Tarcísio à
frente do ministério. A cerimônia teve um grande número de
oradores, como notou a secretária especial do PPI (Programa de
Parcerias e Investimentos),
Martha Seiller. "Hoje todo mundo quis vir aqui falar uma palavrinha, mas é que hoje é um dia
muito especial", disse.
O diretor-presidente da EPL
(Empresa de Planejamento Logístico), Arthur Lima, destacou
"a força de um homem que foi
capaz de transformar a infraestrutura brasileira". O diretor-geral da Antaq (Agência Nacional
de Transportes Aquaviários),
Eduardo Nery, citou a "resiliência" do ministro.
O presidente do BNDES
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social),

Gustavo Montezano, afirmou
que Tarcísio deixa um legado na
infraestrutura brasileira e prometeu apoio do banco na próxima missão do ministro.
"Eu tive vários chefes, líderes
muito bons, mas nunca conheci
alguém assim que não desvia do
propósito", disse a secretária de
Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, Natália Marcassa.
O programa de concessões
do governo Bolsonaro é usado
por Tarcísio como um trunfo em
sua corrida pelo governo de São
Paulo. Em seu discurso nesta
quarta, o ministro disse que o
governo Bolsonaro já realizou
140 leilões, com investimentos
contratados de R$ 835 bilhões.
Em uma longa fala, na qual
lembrou em tom emocionado
sua trajetória profissional, Tarcísio defendeu que o resultado
das concessões de infraestrutura do país só foi possível porque
Bolsonaro manteve quadros
técnicos no ministério.
"Deus me abençoou de ter
me colocado no caminho do
presidente Bolsonaro. Esse cara
foi extremamente corajoso e
apostou na gente", disse. "Se
fosse outro presidente eleito em
2018, nós teríamos escolhas partidárias para os ministérios. Um
cara com meu currículo nunca
teria esse cargo."
Questionado sobre a campanha, disse que vai intensificar a
agenda em São Paulo para se
apresentar ao eleitorado. "Vamos mostrar que a gente está
percebendo o governo do estado
e que seremos capazes de construir e apresentar soluções."

TELEFONIA

Venda da Oi põe em risco promessa
de ligação gratuita por 31 anos
DANIELA ARCANJO/FOLHAPRESS
Em 2002, a Oi começou a operar no Brasil com uma campanha agressiva: a Chip Oi 31. A
operadora vendeu chips que
permitiam ligar gratuitamente
para outros celulares da mesma
operadora aos finais de semana
durante 31 anos.
"Falar de graça por 31 anos no
final de semana era coisa de outro mundo. Pouca gente tinha telefone móvel, e quando você
queria falar com alguém tinha
que ir no orelhão", afirma o morador de Sete Lagoas (MG) Marcio Maciel.
"A gente não sabia que ia
chegar nesse ponto de a comunicação estar tão acessível. Nem
pensava em ter internet no celular."
Vinte anos depois -e 11 antes
do prazo acabar-, a venda das redes móveis da Oi para suas concorrentes ameaça encurtar a vida da promoção.
Com a venda da Oi, os mais
de 40 milhões de consumidores
que usam os serviços de telefonia serão transferidos para uma
nova operadora nos próximos
meses. Eles serão divididos entre
Tim, Vivo e Claro.
O problema é que nem a Oi
ne m as compradoras assu mem oficialmente a manuten-

ção do acordo.
A Oi diz que a promoção "permanecerá ativa enquanto houver o vínculo contratual com o
cliente". A reportagem perguntou se esse contrato permaneceria vigente após a venda, mas a
empresa não respondeu.
Consultadas sobre se assumiriam o compromisso de manter
a promoção, Tim, Vivo e Claro
não se pronunciaram, mas segundo o Procon (Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor), as empresas "precisam
manter as condições oferecidas
para quem já contratou".
Segundo pesquisa do Idec
(Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor), os planos das outras operadoras são até cinco vezes maiores que os da Oi, o que
preocupa a advogada do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais da entidade, Camila Leite Contri.
"Especialmente pelo Oi ter
planos reconhecidamente mais
acessíveis no mercado, deveria
haver a manutenção desses preços", afirma.
A advogada lembra que planos com descontos nas ligações
estão cada vez mais comuns desde o início dos anos 2.000, quando a campanha foi lançada, mas
a continuação das ofertas ainda
não foi especificada pelas autori-
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dades que analisaram a compra,
o Cade e a Anatel.
No caso de judicialização, explica, a resposta pode ser desfavorável ao consumidor. "Por isso
seria importante ter uma regra
explícita para essa transição."
A Anatel deu 90 dias a partir
da aprovação para que as operadoras apresentassem um plano
de comunicação para os consumidores sobre a transição, mas,
por enquanto, a indefinição deixa ansiosos os consumidores
que ainda usam o chip.
Um deles é o técnico em eletrônica Wendell Figueiredo dos
Santos, que tinha 19 anos quando a promoção foi ao ar. Em seu
primeiro emprego e morando
fora de casa, achou que seria
bom ter um celular. "Na época
era uma das promoções mais
atrativas", afirma.
Até hoje ele mantém o número com recargas de R$ 10 a cada
dois ou três meses, mas não para
fazer ligações gratuitas ao final
de semana.
"Eu sei que tem muitas linhas
novas, inclusive eu tenho uma
outra. Hoje em dia a questão
maior são os dados, falar ao telefone virou uma coisa arcaica.
Mas eu mantenho ele por uma
questão emocional, uma coisa
afetiva. Foi o meu primeiro telefone, e eu tenho muitos cadas-

tros na internet com esse número", conta ele.
Até meados de 2010, porém,
ainda usava o recurso. Ele lembra que, quando comprou, era
uma "época de vacas magras".
"Era muito caro manter um aparelho telefônico, uma linha telefônica. Eu recarregava e dava
23h59 da sexta já estava esperando para fazer ligação."
Os amigos em comum, diz
ele, usavam o seu plano para
conferências -adicionar mais de
uma pessoa à chamada era uma
grande inovação.
"Eu me sentia uma central telefônica. Se uma pessoa queria
falar com um amigo meu, ela
me ligava e eu ligava de volta. Aí
ficava escutando a conversa todinha."
LIGAÇÕES CARAS
Na época em que a promoção
da Oi foi lançada, o mercado era
de ligações caras e dificuldade
de comunicação.
"Foi uma febre. Era o boom
da comunicação particular",
lembra o policial Rafael da Silva
Barbosa, hoje com 35 anos. Quatro anos antes da promoção, em
1998, a Telebrás era privatizada.
Até então, para ter uma linha era
preciso se inscrever em sorteios
ou pagar no mercado paralelo o
preço de um carro popular.

Quinta-feira, 31 de março de 2022

5

31-mar-22 | 7:47 AM BRT

Quinta-feira, 31 de março de 2022

6

31-mar-22 | 7:47 AM BRT

Quinta-feira, 31 de março de 2022

7

Economia
PESQUISA

Maiores de 50 são faixa etária
que mais compra na internet
A

lista de compras de
Marlene Porto, 62, se
manteve cheia nos últimos meses. Com uma casa recém-construída em Torres (RS),
a aposentada aproveitou boa
parte das suas economias para
equipar o novo lar. Comprou
desde tintas e maçanetas até
eletroportáteis e eletrodomésticos -quase tudo online.
"Eu acho muito mais confortável comprar tudo do meu celular", diz Marlene. "Mesmo
porque, em boa parte dos casos,
a loja física não tem o produto,
precisa encomendar no site da
empresa. E se você pergunta detalhes para o vendedor, ele também não sabe, vai consultar o
manual pela internet. Tudo isso
eu posso fazer de casa", afirma a

aposentada, que também está
bem mais confiante em realizar
trocas pela internet.
"Comprei uma torradeira
que não gostei e pedi o dinheiro
de volta. Também tive problemas com um cooktop, que sempre chegava com a embalagem
avariada. Tive que pedir a troca
do produto por três vezes e fui
atendida".
O exemplo de Marlene Porto
ilustra o poder de compra do
público com mais de 50 anos na
internet. Segundo dados exclusivos da pesquisa Webshoppers,
da consultoria NielsenIQ|ebit
em parceria com a Bexs Pay, para a reportagem, a faixa daqueles com mais de 50 anos foi a
única que cresceu entre os consumidores do comércio eletrô-

nico no ano passado.
Quem tem 50 anos ou mais
respondeu por 33,9% dos pedidos online em 2021: foi a primeira vez que essa faixa etária
ultrapassou a dos adultos de 35
a 49 anos (33,2%), historicamente o maior público que
compra pela internet, segundo
a pesquisa da NielsenIQ|ebit,
realizada desde 2001.
Segundo o diretor de ecommerce da NielsenIQ|Ebit, Marcelo Osanai, entre os motivos
que justificam a maior presença
desse público está a tentativa de
se proteger da contaminação
pelo novo coronavírus, acompanhada de uma desconfiança
menor do comércio eletrônico.
"Este consumidor mais maduro está cada vez mais aberto a

usar a tecnologia, e os sites também estão mais intuitivos, o que
facilita a navegação", diz.
As categorias em que os consumidores mais velhos mais se
destacam são construção e ferramentas (51% das compras do
segmento foram feitas por quem
tem mais de 50 anos), saúde
(43%) e eletrodomésticos (42%).
O comércio eletrônico como
um todo movimentou R$ 182,7
bilhões no ano passado, um
crescimento de 27% sobre os R$
143,6 bilhões de 2020, segundo a
pesquisa. No ano passado, a
NielsenIQ|ebit havia informado
que as vendas de 2020 somaram
R$ 87,4 bilhões, mas a consultoria revisou os dados para incluir
o Mercado Livre, a maior varejista da web brasileira.
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As publicações legais de sua empresa com o melhor
preço em um jornal de qualidade
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Nota

Vendas da indústria de máquinas
têm queda de 2,9% em fevereiro
A

s vendas da indústria
brasileira de máquinas
e equipamentos totalizaram em fevereiro R$ 21,8 bilhões, uma queda de 2,9% em
relação ao mesmo mês do ano
passado. Em comparação a janeiro, no entanto, houve elevação de 8,5%.
No acumulado do ano, janeiro e fevereiro, as vendas somaram R$ 41,9 bilhões, 3,9% abaixo
do registrado no mesmo período
de 2021. Os dados, divulgados

ontem, são da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos (Abimaq).
"Os números observados no
primeiro bimestre do ano indicam que a desaceleração da atividade industrial, iniciada no
último trimestre de 2021, principalmente nos setores ligados
ao consumo das famílias, continuam impactando negativamente os investimentos produtivos de alguns segmentos",
destacou a entidade no balanço

divulgado.
O setor vendeu ao exterior,
no mês de fevereiro, R$ 878,5
milhões em equipamentos,
montante 37,8% superior ao registrado no mesmo mês de 2021.
Em relação a janeiro, as exportações foram 22,3% maiores.
No acumulado do ano, janeiro e
fevereiro, as vendas ao exterior
somaram R$1,59 bilhão, 31,7%
acima do registrado no mesmo
período do ano passado.
"O setor fabricante de máqui-

nas e equipamentos, com tradição exportadora, recuperou
com a desvalorização do real
parte da competitividade anulada pelo 'custo Brasil', e registrou
importante crescimento das
suas exportações".
A América Latina foi o principal destino das exportações brasileiras de máquinas e equipamento em 2022, com participação de 28,5%; seguido pelos Estados Unidos (23,2%), e Europa
(17,4%).
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MERCADO DE SEGURO DE VIDA ESPERA
QUEDA APÓS RECUO DA PANDEMIA
Depois do avanço registrado por causa da pandemia, a
demanda por seguros de vida deve cair nos próximos meses,
acompanhando o recuo nos casos de Covid no país. "O
brasileiro não tem uma cultura de contratação de seguro
muito sofisticada. Ninguém acorda querendo comprar um
seguro de vida. O mercado reage muito a momentos de
crise", diz Manes Erlichman, diretor da Minuto Seguros,
corretora da Creditas. O cenário de queda na renda dos
brasileiros também deve afetar a procura por seguros, mas
Erlichman avalia que o volume não retorna aos baixos níveis
pré-pandemia, apesar da tendência de recuo. "A capacidade
de penetração é gigantesca. Só 5% a 10% das pessoas têm
seguro de vida. É um ramo que interessa muito para as
seguradoras", diz. Em abril do ano passado, em um momento
de pico da Covid, a busca por seguros de vida cresceu 150%
na comparação com o mesmo mês de 2020, segundo
levantamento da Creditas com sete seguradoras parceiras,
como Allianz e Bradesco. Na onda da Ômicron, no início do
ano, a procura subiu mais uma vez, com alta de 57% na
comparação com janeiro de 2021. Nos meses seguintes, a
demanda oscilou.
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Conferência Rio+30 discute
agenda ambiental em outubro
VLADIMIR PLATONOW/ABRASIL

O

Rio de Janeiro vai sediar, em outubro, a
Conferência sobre
Desenvolvimento Sustentável e
Inclusivo – Rio+30, que marca as
três décadas da realização da Rio92. O lançamento oficial do evento foi nesta quarta-feira, no Museu do Amanhã, com as presenças do prefeito, Eduardo Paes (foto), secretários municipais, lideranças ambientais e empresariais.
Durante três dias, entre 17 e
19 de outubro deste ano, o Rio
promoverá o encontro de ativistas, acadêmicos, lideranças lo-

cais, políticos, representantes de comunidades tradicionais e empresários para debater políticas
públicas sobre
geração de sustentabilidade e
justiça social.
Paralelo
à
Rio+30, ocorrerá o
8º Fórum Global do
Pacto de Milão, com o propósito de discutir políticas, planos e regulamentos para encorajar sistemas alimentares
equitativos, resilientes e sus-

tentáveis.
São esperadas
mais de 2 mil pessoas, de diversos
estados e países, que se reunirão em dez
espaços na zona portuária:
Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio (MAR),
Praça Mauá, Prédio do
Touring Clube, AquaRio,
Pedra do Sal, Largo da Prainha,
Cais do Valongo, Aeroporto Santos Dumont e Rodoviária Novo
Rio. Também serão ocupados

três armazéns do cais do porto.
Os nomes dos convidados
que virão estão sendo definidos
e serão anunciados em breve. O
evento conta com os apoios da
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e da
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan),
entre outras entidades parceiras.
“Nós temos os compromissos
estabelecidos no planejamento
estratégico. Isso traz para o Rio
protagonismo (ambiental) e aumenta as nossas responsabilidades dessas entregas”, disse
Eduardo Paes, ao final do evento
de lançamento.

FEVEREIRO

RJ gera 20,4 mil postos de trabalho
formal e consolida crescimento
Com saldo de 20.441 postos
de trabalho gerados em fevereiro desse ano e um crescimento
no acumulado dos últimos 12
meses 250% maior que o mesmo
período anterior, o Estado do
Rio avança na empregabilidade.
É o que indica a análise dos dados do Novo Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged), divulgados na terçafeira passada pelo Ministério do
Trabalho e Previdência e analisados pelo Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de
Trabalho e Renda.
De março de 2021 a fevereiro
de 2022, 187.367 empregos de
carteira assinada foram gerados,
quase o triplo dos 12 meses anteriores (-125.123). Entre os mu-

Rio de Janeiro

OUTONO: Chuva durante o dia e à noite.
06:01 17:51

nicípios que alavancaram a retomada dos últimos 12 meses,
destacam-se o Rio de Janeiro,
com 97.208 vagas criadas no período, Macaé, com 12.135, Niterói, que gerou 10.001 postos de
trabalho, Duque de Caxias, com
5.535, e São Gonçalo, com 4.835
novos empregos.
“O Rio de Janeiro está consolidando seu desenvolvimento
econômico, como mostram esses milhares de novos postos de
trabalho criados no estado. Mas
não adianta gerarmos empregos se não tivermos uma população qualificada, principalmente a de baixa renda. Por isso, em um ano abrimos mais de
10 mil novas vagas na Faetec.
Abrir escolas e qualificar as

pessoas é mudar o Rio de Janeiro, como estamos fazendo”,
destacou o governador Cláudio
Castro.
Na análise do mês de fevereiro, todas as oito regiões fluminenses apresentaram saldo positivo de empregos. A pesquisa
por setores de atividade econômica apontou que os que os segmentos de Serviços, com 16.705
novos postos de trabalho, Construção, com 3.601, e Indústria,
que abriu 2.046 vagas, foram os
que mais contrataram.
“Esse resultado aponta para a
efetividade do trabalho que está
sendo feito pelo governador
Cláudio Castro visando à empregabilidade do povo do Rio de
Janeiro. Não temos medido es-

forços para investir em projetos
e ações que qualifiquem, capacitem e façam a intermediação
entre o cidadão e as empresas.
Os números do Novo Caged refletem o avanço na vida do cidadão fluminense”, enfatizou o secretário de Trabalho e Renda,
Patrique Welber.
Os indicadores do Caged
mostram que, em fevereiro, a
divisão por gênero foi equilibrada, com homens ocupando
55% das vagas, e mulheres,
45%. Por idade, o maior saldo
de vagas foi preenchido por jovens entre 18 e 24 anos (8.626).
Por grau de instrução, 64,2%
dos postos foram ocupados por
pessoas que possuem o Ensino
Médio completo.
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Maiores cidades
do RJ já flexibilizam
uso de máscaras
O município de Niterói, na
Região Metropolitana do Rio de
Janeiro, anunciou ontem que o
uso de máscaras em locais fechados deixará de ser obrigatório amanhã. Com a decisão, a
medida de prevenção contra a
Covid-19 passará a ser facultativa em todas as maiores cidades
do Grande Rio: capital, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova
Iguaçu, Niterói e Belford Roxo.
Ao anunciar a medida nas redes sociais, a prefeitura destacou a importância da vacinação.
"É fundamental que todos se vacinem, tomem a dose de reforço
e continuem com o cuidado,
atentos às medidas de higiene.
O que nos trouxe essa conquista
foi a responsabilidade de cada
um e precisamos seguir nesse
caminho. Faça sua parte."
A máscara continua a ser obrigatória em unidades de saúde
e em veículos do transporte público que circulam na cidade. O
município também recomenda
a continuidade da utilização para imunossuprimidos e pessoas
com sintomas gripais.
A Secretaria de Estado de
Saúde do Rio de Janeiro divulgou, na última sexta-feira, que
o risco para Covid-19 no estado
estava no patamar "muito baixo" pela terceira semana seguida. No mapa, as duas áreas que
abrangem a região metropolitana e a área da Baixada Litorânea foram classificadas com a
bandeira verde, que indica risco muito baixo, enquanto as
demais receberam a bandeira
amarela, que significa risco
baixo.
Em entrevista à Agência Brasil e à Rádio Nacional, na semana passada, o secretário estadual de saúde, Alexandre
Chieppe, avaliou que o carnaval
e a flexibilização do uso de máscaras em diversas cidades do estado não alteraram a tendência

de queda da incidência da covid-19. Segundo o último boletim do Observatório Covid-19
da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), apesar de o cenário
ser de otimismo no país como
um todo, ainda é prudente a
manutenção do uso de máscaras em determinados ambientes
fechados, com grandes concentrações de pessoas (a exemplo
dos transportes coletivos), ou
em ambientes abertos em que
haja aglomerações.
FLEXIBILIZAÇÃO
O estado do Rio de Janeiro
publicou um decreto em 3 de
março autorizando que os municípios decidissem sobre a flexibilização do uso de máscaras
em seu território. No dia seguinte, Duque de Caxias, o terceiro
município mais populoso do estado, foi a primeira cidade da região metropolitana a desobrigar
o uso de máscaras em locais
abertos e fechados.
O município do Rio de Janeiro já havia liberado a população
de usar máscara em locais abertos, no ano passado, e ampliou a
flexibilização para ambientes fechados no dia 7 de março, após
reunião do comitê científico da
cidade.
Na mesma semana que a capital, a decisão também foi tomada em Belford Roxo, Nova
Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, Itaboraí, São João de Meriti, Maricá
e Paracambi. Já na semana seguinte, foi a vez de Seropédica,
Guapimirim, Queimados, Rio
Bonito e Tanguá.
Segunda cidade mais populosa da região, São Gonçalo
manteve a obrigatoriedade da
máscara em ambientes fechados até o dia 23. Outra cidade
em que a obrigatoriedade permaneceu por mais tempo foi Japeri, que tornou o uso facultativo em 25 de março.
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OUTONO: Chuva durante o dia e à noite. Manhã

Governo Doria atrasa
documentação para
aeroportos leiloados
Às vésperas da extinção do
Daesp (Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo), o governo Doria ainda não
emitiu a ordem de serviço,
que é o documento para oficializar o início das atividades
das concessionárias na administração dos 22 aeroportos
leiloados em julho do ano
passado.
O atraso no procedimento
tem provocado insegurança
nas empresas, que receiam ter
problemas nos contratos de
operação e manutenção dos

Noite

21º

18º

85%

06:15 18:05

MONTADORAS

DE SERVIÇO

JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

Tarde

terminais.
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Logística
e Transportes afirma que o
Daesp não será extinto nesta
quinta-feira e que as duas concessionárias vencedoras do
leilão já estarão com suas
equipes nos 22 aeroportos a
partir desta sexta-feira.
Ainda segundo o órgão, a
ordem de serviço para o início
das atividades das empresas
será assinada apenas para a
primeira semana de abril.
A Artesp, que é a agência
reguladora do contrato de
concessão, não se manifestou.

SP concede crédito tributário
para produção de carro elétrico
EDUARDO SODRÉ/FOLHAPRESS

O

governo de São Paulo
anunciou ontem um
programa de incentivo para a produção de veículos
híbridos, elétricos ou movidos a
biocombustíveis no estado chamado Pró Veículo Verde. A medida prevê créditos de até R$ 500
milhões para fabricantes que
priorizem a produção local de
modelos menos poluentes.
O benefício é concedido por
meio de bonificações geradas
sobre o ICMS (Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e
Serviços) pago pelas fabricantes.
Trata-se de uma adaptação

do Pró Veículo, que foi anunciado no fim de setembro. A diferença está nos valores de partida
para ter acesso ao crédito.
Segundo o governo estadual,
o Pró Veículo Verde vai atender
empresas que apresentarem investimento a partir de R$ 15 milhões, enquanto o programa
anunciado no ano estipulava
um mínimo de R$ 30 milhões.
Mas há uma distância entre
ter direito a créditos tributários
e, de fato, recebê-los. A Anfavea
(associação das montadoras)
diz que os valores a receber retidos no estado de São Paulo já
somam R$ 5 bilhões -e isso se refere apenas às fabricantes de au-

tomóveis.
Em ano eleitoral, o governo
João Doria tenta se reaproximar
da indústria e do terceiro setor
após ser criticado pelo aumento
do ICMS promovido em 2021.
A mudança foi anunciada em
janeiro do ano passado, quando
carros zero-quilômetro, que pagavam 12% de ICMS, passaram
a pagar 13,3%. Houve um novo
aumento em abril, quando a alíquota foi reajustada para 14,5%.
O governo revisou parcialmente os valores em fevereiro,
reduzindo a tributação sobre
veículos usados e também sobre
modelos novos eletrificados.
A Toyota já produz carros hí-

bridos em São Paulo. Os modelos Corolla e Corolla Cross são
feitos, respectivamente, em Indaiatuba e em Sorocaba, no interior do estado.
Em janeiro, a montadora chinesa Great Wall Motors anunciou que vai montar carros híbridos e elétricos na cidade de
Iracemápolis (interior de São
Paulo), na unidade que pertenceu à Mercedes-Benz.
A empresa estima um investimento de R$ 10 bilhões no longo
prazo, dividido em ciclos.
A primeira etapa começou
em 2021 e vai até 2025, com um
valor entre R$ 4 bilhões e R$ 4,5
bilhões.

TRIBUNAL

TRF sofre ataque hacker
e suspende serviços
CAMILA MACIEL/ABRASIL
O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) foi alvo de um ataque cibernético
ontem, o que levou à suspensão das atividades do órgão.
Segundo o tribunal, não houve comprometimento dos dados armazenados. Não há
previsão de retorno do atendimento e o funcionamento
também estará suspenso nesta quinta-feira.
Segundo o órgão, foram feitas diligências pela Secretaria
de Tecnologia da Informação
do TRF3 que identificaram o tipo de ataque sofrido, definiram uma estratégia para apurar os fatos e posterior restauração da infraestrutura tecnológica.
O comunicado foi feito pelo
site do tribunal. “Neste portal
serão disponibilizados novas

informações, tanto para público interno quanto para o público externo, até a completa
restauração dos ambientes da
Justiça Federal da 3ª Região”,
informou o órgão em nota.
Foi autorizado ainda o trabalho remoto de servidores
que estavam escalados para o
presencial. Além disso, foram
suspensos os prazos de processos físicos e eletrônicos em
tramitação no TRF3 nos dias
30 e 31. Os prazos foram prorrogados para o próximo dia
útil subsequente.
A presidente do tribunal,
desembargadora Marisa Santos, determinou ainda o funcionamento do Plantão Judiciário para "conhecimento de
pedidos, ações, procedimentos e medidas de urgência destinadas a evitar perecimento
de direitos ou assegurar a liberdade de locomoção".

ELETRÔNICA

SP inaugura Delegacia da
Defesa da Mulher online
O Governador João Doria
inaugurou ontem as novas
instalações da Delegacia da
Defesa da Mulher Online
(DDM Online) e da Delegacia
Eletrônica. Nos novos espaços
foram investidos R$ 1,6 milhão, fruto de um chamamento público com empresas privadas. As obras ocorreram entre junho de 2021 e março
deste ano.
As melhorias refletem tanto
nas condições do trabalho dos
policiais, com espaços maiores e mais adequados às atividades, quanto no aprimoramento do atendimento à população.
“Dignidade tem que ser
compartilhada por aqueles
que trabalham, delegados, investigadores, escrivães, pelos
que trabalham na manutenção de delegacias, seja da mulher ou de titularidade aqui no
estado de São Paulo, e principalmente pela população.
Ambientes dignos, climatizados, limpos e com equipe motivada e preparada”, disse Doria. O efetivo das unidades,
que agora estão no 12º andar
do Palácio da Polícia Civil, é
composto por 242 policiais civis, além de mais de 30 funcionários terceirizados da Com-

panhia de Processamento de
Dados do Estado de São Paulo
(Prodesp), que realizam o registro online das ocorrências
para facilitar e agilizar o atendimento à população.
Registros online
O Estado de São Paulo
mantém o pioneirismo referente às Políticas Públicas voltadas às ações contra a violência da mulher. A Polícia Civil
vem ampliando os registros
criminais e não criminais que
podem ser realizados por
meio da Delegacia Eletrônica
e da DDM Online.
As vítimas de violência doméstica, desde abril de 2020,
quando a DDM Online foi implantada, têm se encorajado a
denunciar seus agressores.
Com o atendimento 24 horas
por dia, desde o início das atividades até março deste ano,
houve 57.942 registros pela
DDM Online.
O atendimento na especializada é realizado por meio da
Delegacia Eletrônica, que
acessa qualquer dispositivo
conectado à internet (celular,
tablet e computador), e as vítimas não precisam dispor de
todas as informações pessoais
do agressor para concluir a comunicação do crime.

ALÍVIO

Em SP, 41 hospitais estaduais não
têm mais pacientes com Covid-19
ELAINE PATRICIA CRUZ/ABRASIL
De 91 hospitais públicos do
estado de São Paulo, 41 deles já
não têm mais pacientes internados com Covid-19. O cenário,
segundo o governo paulista, é
resultado da campanha de vacinação: 85% da população do estado já completaram o esquema
vacinal.
Entre as unidades sem pacientes com covid-19 estão o
Hospital Estadual de Diadema,
Hospital de Base de Bauru, Hospital Regional de Jundiaí e outros da capital paulista, como o
Dante Pazzanese, o Hospital de
Taipas e o Hospital Geral de Vila
Penteado.
Desse total de hospitais estaduais, 11 deles têm apenas um
paciente internado. Outros 24
têm menos de dez internados, a
maioria deles em enfermarias.

Nos demais, o número ainda é
superior a dez internações.
“A vacinação impactou o
controle da pandemia no nosso
estado. Mas continuamos avançando na vacinação para que
não tenhamos qualquer risco
com eventuais variantes que
possam ocorrer”, disse ontem o
secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn.
VACINAÇÃO
Por isso, na semana passada,
São Paulo deu início à vacinação
de quarta dose para pessoas
com idade acima dos 80 anos e,
no próximo dia 5 de abril, pretende iniciar a vacinação de
quarta dose para idosos acima
de 60 anos.
Há oito semanas consecutivas, o estado vem apresentando
queda nas internações e, há
cinco dias, esse número fica

abaixo de duas mil pessoas internadas, considerando enfermarias e unidades de terapia
intensiva (UTI).
Desde janeiro, quando o estado enfrentou a terceira onda
da pandemia, com o pico provocado pela variante Ômicron, as
internações caíram 84%.
Neste momento, a taxa de internação em unidades de terapia intensiva (UTI) no estado de
São Paulo está em 23%, com 672
pessoas internadas em estado
grave e cerca de 1,2 mil pessoas
em enfermarias. No pico da terceira onda da pandemia, no fim
de janeiro, o estado chegou a ter
11 mil pacientes internados,
tanto em enfermarias quanto
em UTIs.
A taxa de internações vem
caindo mesmo com a liberação
do uso de máscaras em ambientes abertos e fechados, com ex-

ceção de hospitais e transporte
público.
“Estamos completando duas
semanas dessa flexibilização e
não observamos nenhum impacto [negativo] nos indicadores, tanto em casos quanto em
internações e óbitos, que se
mantêm em padrão de descida”,
disse Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência
do Coronavírus em São Paulo.
Com essa queda nas internações por covid-19, o governo de
São Paulo agora pretende liberar leitos para atendimento de
outras doenças.
“Com índices superiores a
90% da população elegível vacinada com duas doses, temos reduzido diariamente o número de
internados no estado e, com isso,
direcionado os leitos para atendimentos de outras patologias”,
disse o secretário de Saúde.

DROGA

Aglomeração estimada da nova
cracolândia em SP supera a da antiga
MARIANA
ZYLBERKAN/FOLHAPRESS
A nova cracolândia, localizada
desde o último dia 18 na praça
Princesa Isabel, na região central
de São Paulo, já tem um número
estimado de usuários de drogas
maior do que a antiga, no entorno
da praça Júlio Prestes.
Segundo integrantes de reunião do programa Redenção ouvidos pela reportagem, foram
contabilizadas pela administração municipal, na segunda-feira
passada, por volta de 530 pessoas
no chamado fluxo, aglomeração
de dependentes químicos em cena de uso de drogas.
O número foi apresentado pela
prefeitura em encontro virtual
que ocorreu no mesmo dia, quando o assunto foi discutido por policiais civis e militares e representantes dos governos estadual e
municipal.
Antes da mudança, a soma era
de 500, aproximadamente, segundo o delegado Roberto Monteiro, da 1ª Delegacia Seccional
do Centro.

O aumento diário de usuários
na praça é relatado pelos assistentes sociais que atuam na cracolândia. Eles usam como parâmetro a maior presença de barracas
no centro da praça, estratégia
usada para se proteger da vigilância, já que há maior concentração
de copa de árvores que impedem
o registro de imagens aéreas feitas
por drones.
Procurada, a Prefeitura de São
Paulo não comentou a estimativa
de 530 pessoas na cracolândia
apresentada na reunião e forneceu os dados referentes à contagem de pessoas na praça Princesa
Isabel durante o turno da manhã.
A administração municipal
disse que na segunda-feira havia
120 barracas e 111 pessoas e que
na última sexta-feira passada assistentes sociais contabilizaram
256 barracas e 310 pessoas.
No período da manhã há menor concentração de usuários na
cracolândia porque é quando a
maioria dos usuários sai em busca de comida, material reciclável
para vender ou vai aos centros de
convivência de moradores de rua.
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A prefeitura também disse que
foram feitas 4.400 abordagens na
praça Princesa Isabel de 19 a 25 de
março, o que representa 628, em
média, por dia.
Apesar de não ser uma medida
de contagem de pessoas, e sim de
atendimentos feitos pelos assistentes sociais, o número de 628
abordagens por dia é bem maior
do que o dado fornecido pela administração em relação à presença de pessoas na praça apenas no
período da manhã.
As abordagens resultaram, segundo a prefeitura, em 20 pessoas
que aceitaram a oferta de abrigo e
foram encaminhadas para o CTA
(Centro de Acolhimento Temporário) Arsenal da Esperança e para o CTA 11, ambos na Mooca, na
zona leste.
Na reunião do programa Redenção desta segunda-feira, os
agentes públicos demonstraram
preocupação com o fato de a nova
cracolândia estar em meio a duas
avenidas movimentadas, Duque
de Caxias e Rio Branco, diferente
da situação anterior, em que os
usuários se concentravam em

duas ruas com pouca circulação.
O novo cenário exige, por
exemplo, maior número de guardas-civis para conter os usuários e
mais servidores municipais para
fazer a limpeza.
Além disso, exige a criação de
outras rotinas de limpeza, que já
estavam consolidadas anteriormente. Durante as ações de limpeza, costumava haver conflitos
entre usuários e guardas-civis que
auxiliavam os agentes municipais
no processo de mover o fluxo para
permitir a passagem do caminhão com jatos d'água.
A concentração de usuários de
drogas mudou de endereço após
ordem do crime organizado para
que a multidão saísse das ruas
que antes formavam a cracolândia, de acordo com a polícia.
Antes, a praça Princesa Isabel
era ocupada, em maior parte, por
moradores de rua que perderam a
renda durante a pandemia de Covid-19. Segundo assistentes sociais ouvidos pela reportagem, os
sem-teto têm deixado a praça
após a chegada do fluxo com medo do aumento da violência.
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País
BARICTINIBE

GOLPE

Governo deve
incorporar 1o remédio
contra Covid ao SUS
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS
A Conitec, comissão ligada
ao Ministério da Saúde, recomendou ontem a incorporação ao SUS do barictinibe para
pacientes adultos com Covid19 hospitalizados.
Fabricado pelo laboratório
Lilly, o anti-inflamatório usado
principalmente no tratamento
da artrite reumatoide deve ser
o primeiro medicamento contra a Covid-19 ofertado na rede
pública contra o novo coronavírus.
A Saúde ainda precisa publicar uma portaria confirmando a incorporação do produto.
O medicamento deve ser
entregue a pacientes adultos,
hospitalizados, "que necessitam de oxigênio por máscara
ou cateter nasal, ou que necessitam de alto fluxo de oxigênio
ou ventilação não invasiva",
segundo um extrato da decisão
da Conitec.
O governo ainda não divulgou estimativa de quantos pacientes devem receber o produto e qual deve ser o preço para a compra do medicamento.

Hoje a primeira geração de
medicamentos contra a Covid19 é encontrada apenas na rede privada.
Em nota, a Conitec informou que o baricitinibe atua
sobre o sistema imune e auxilia no processo de recuperação
de quadros inflamatórios.
"Estudos observaram que o
uso do baracitinibe mais terapia padrão (já adotada) contribuiu para uma redução significativa da mortalidade nos
pacientes, quando comparado aos pacientes que receberam apenas a terapia padrão",
afirmou a comissão.
Apesar de não ter ainda incorporado nenhuma nova tecnologia contra a Covid ao SUS,
o governo Jair Bolsonaro (PL)
mobilizou a ala pró-cloroquina no Ministério da Saúde para
boicotar a discussão sobre vetar o uso do "kit Covid" na rede
pública.
O baricitinibe é registrado
no Brasil para o tratamento de
artrite reumatoide e dermatite
atópica. Em setembro de 2021,
a Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) aprovou a
indicação contra a Covid-19.

BAHIA

PT contra-ataca e
vence batalha contra
ACM Neto pelo MDB
JOÃO PEDRO
PITOMBO/FOLHAPRESS
Duas semanas depois de
perder o apoio do PP, um de
seus principais aliados, o governador da Bahia, Rui Costa
(PT), contra-atacou ontem e
levou para a sua base aliada o
MDB do ex-ministro Geddel
Vieira Lima.
O partido fazia parte do arco de alianças do ex-prefeito
de Salvador e pré-candidato a
governador ACM Neto (União
Brasil) e agora vai engrossar a
coligação para a candidatura
do secretário estadual de Educação, Jerônimo Rodrigues, ao
Governo da Bahia.
Geddel, que está em liberdade condicional desde fevereiro na condenação por lavagem de dinheiro no caso do
bunker com R$ 51 milhões em
Salvador, foi cortejado nas últimas semanas tanto pelo governador Rui Costa quanto pelo ex-prefeito de Salvador
ACM Neto.
Geddel não possui cargo de
comando no MDB, mas segue
como figura influente nas deci-

sões do partido. Ele estava presente no anúncio da parceria
na tarde desta quarta na sede
do MDB da Bahia, mas ficou
longe dos holofotes.
O senador Jaques Wagner
(PT) também participou do
ato, assim como o ex-deputado federal Luiz Argôlo, que
está em liberdade condicional da pena que cumpre da
condenação na Operação Lava Jato.
Abordado por jornalistas,
Geddel afirmou que não estava participando do evento: "Eu
sou curioso, vim aqui só para
ver o movimento. Tenho uma
reunião aqui em cima", disse,
enquanto seguia para o elevador do prédio comercial onde
fica a sede do MDB baiano.
O presidente da Câmara
Municipal de Salvador, vereador Geraldo Júnior (MDB), será indicado candidato a vicegovernador. A chapa, que ainda tem o senador Otto Alencar
(PSD) como candidato ao Senado, será apresentada lançada hoje em ato com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT).

A CAMINHO

Bolsonaro faz grave ameaça
ao TSE e fala em uso de armas
MARCOS CORRÊA/PR

JOSÉ MATHEUS SANTOS,
AURA MAZDA E JOÃO PEDRO
PITOMBO/FOLHAPRESS

O

presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a
ameaçar o Judiciário
sobre o resultado das eleições
de 2022, desta vez em discurso
ontem no Rio Grande do Norte.
Ele disse que os votos das eleições serão contados, sem explicar como, já que o voto impresso
foi derrubado pelo Congresso
em meio a discursos golpistas do
presidente da República.
Ontem, Bolsonaro fez críticas
indiretas a ministros do TSE
(Tribunal Superior Eleitoral).
"O povo armado jamais será
escravizado. E podem ter certeza que, por ocasião das eleições
de 2022, os votos serão contados
no Brasil. Não serão dois ou três
que decidirão como serão contados esses votos", disse, em referência a Luís Roberto Barroso,
ex-presidente do TSE; Edson Fachin, o atual; e Alexandre de
Moraes, que será presidente nas
eleições.
"Defendemos a democracia, a
liberdade e tudo faremos até
com sacrifício da nossa vida para
que esses direitos sejam relevantes e cumpridos pelo nosso país",
afirmou Bolsonaro, que aparece
em segundo lugar nas pesquisas
de intenção de voto, bem atrás
do ex-presidente Lula (PT).
A fala do presidente ocorreu
durante discurso em evento na
cidade de Parnamirim, na região metropolitana de Natal. A

TUDO

viagem do presidente ao Rio
Grande do Norte teve 'comício',
oração, motociata e cavalgada.
Mais tarde, ao participar de
um outro evento na cidade de
Baixa Grande do Ribeiro, no
Piauí, Bolsonaro voltou a fazer
referência à contagem dos votos.
"Teremos sim eleições limpas
por ocasião do mês de outubro
do corrente ano. Não podemos
admitir que três ou quatro pessoas definam ou decidam como
venha ser essas eleições. A alma
da democracia é o voto e a contagem dele faz parte dessa alma", afirmou.
Ainda no Rio Grande do Norte, Bolsonaro voltou a adotar o
tom de que a disputa eleitoral de
2022 será um pleito "do bem
contra o mal".
"Cada vez mais a população
entende quem está do lado do
bem e quem está do lado do mal.
Não é de esquerda contra direita,
é de bem contra o mal. E o bem
sempre venceu. E o bem vencerá.
O bem está ao lado da maioria da
população brasileira."

No discurso, Bolsonaro ainda afirmou que "pouquíssimas
pessoas podem muito em Brasília, mas nenhuma delas pode
tudo".
Na véspera do dia 31 de março, em que serão completados 58
anos do golpe militar de 1964, o
presidente fez aceno aos militares. "Nós, militares, lá atrás juramos dar a nossa vida pela pátria e
todos nós agora daremos a nossa
vida pela nossa liberdade".
Os ataques de Bolsonaro ao
sistema eleitoral são uma rotina
em seu governo. No passado,
por exemplo, afirmou diversas
vezes sem apresentar provas
que havia vencido as eleições de
2018 no primeiro turno.
A crise institucional de 2021,
patrocinada por Bolsonaro, teve
início quando o presidente disse
que as eleições de 2022 somente
seriam realizadas com a implementação do sistema do voto
impresso -apesar de essa proposta já ter sido derrubada pela
Câmara.
No ano passado, ele também

fez uma transmissão ao vivo para apresentar supostas provas
que tinha contra a confiabilidade das urnas e que o pleito havia
sido fraudado. No entanto, apenas levou teorias que circulam
há anos na internet, sem comprovação.
Naquela live recheada de
mentiras, Bolsonaro divulgou
documentos de uma investigação sigilosa aberta em 2018 sobre um ataque hacker no sistema do TSE.
Por causa disso, Bolsonaro
virou alvo de investigação. A delegada Denisse Ribeiro, da Polícia Federal, já enviou ao ministro Alexandre de Moraes, do
STF, a conclusão segundo a qual
ocorreu crime na atuação do
presidente naquele caso.
Mesmo sem o indiciamento
formal, essa foi a primeira vez
que a PF imputa crime ao presidente no âmbito das investigações que tramitam sob a relatoria de Moraes.
As declarações de Bolsonaro
dos últimos meses interromperam cerca de seis meses de trégua, que até seus aliados mais
próximos sabiam que não duraria muito tempo.
A calmaria vinha desde setembro passado, quando, diante
da reação dos Poderes contra
suas ameaças golpistas, divulgou uma nota na qual afirmava
que não teve "nenhuma intenção de agredir quaisquer dos
Poderes" e atribuiu palavras
"contudentes" anteriores ao "calor do momento".

CONTROLADO

‘PF de Bolsonaro’ não vê indícios
de crime dele sobre interferência
FABIO SERAPIÃO E JOSÉ
MARQUES/FOLHAPRESS
A Polícia Federal encerrou
inquérito e concluiu não haver
indícios de que Jair Bolsonaro
interferiu no órgão.
Os investigadores também
descartaram uma possível denunciação caluniosa do ex-ministro Sergio Moro ao acusar
Bolsonaro de interferência.
No relatório, a PF afirma que
em dois anos de apuração "nenhuma prova consistente" da
interferência de Bolsonaro foi
encontrada e que todas "as testemunhas ouvidas foram assertivas em dizer que não receberam orientação ou qualquer pedido, mesmo que velado, para
interferir ou influenciar investigações".
Bolsonaro era suspeito de

interferir na cúpula da corporação para proteger parentes e
aliados, suspeita por Sergio
Moro ao sair do Ministério da
Justiça.
Em depoimento, Bolsonaro
negou interferência na PF e afirmou que trocou seu comando
na época de Moro por questão
de diálogo.
"Nunca teve como intenção,
com a alteração da direção-geral [da PF], obter informações
privilegiadas de investigações
sigilosas ou de interferir no trabalho de Polícia Judiciária ou
obtenção diretamente de relatórios produzidos pela Polícia
Federal", afirmou o presidente,
segundo transcrição da PF.
Ele ainda disse que Moro teria concordado com a nomeação do delegado Alexandre Ramagem, atualmente na direção

31-mar-22 | 7:47 AM BRT

da Abin (Agência Brasileira de
Inteligência), para o comando
da PF desde que isso ocorresse
após sua indicação para vaga de
ministro do STF.
O inquérito foi aberto em
abril de 2020, horas depois de
Moro pedir demissão do Ministério da Justiça com acusações a
Bolsonaro. O objetivo da apuração era verificar se as afirmações do ex-ministro, de que Bolsonaro teria tentado interferir
na PF, eram verdadeiras ou se
ele mentiu sobre o comportamento do chefe do Executivo.
No pedido de abertura de inquérito, o procurador-geral da
República, Augusto Aras, citou
oito crimes que poderiam ter sido cometidos: falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, obstrução de Justiça, cor-

rupção passiva privilegiada,
prevaricação, denunciação caluniosa e crime contra a honra.
Em seu depoimento, Moro
reafirmou as acusações feitas ao
pedir demissão do Executivo e
detalhou sua relação com Bolsonaro. Sobre a intromissão no
trabalho da Polícia Federal, Moro revelou que, por mensagem,
o presidente cobrou a substituição na Superintendência da PF
no Rio de Janeiro.
"Moro você tem 27 Superintendências, eu quero apenas
uma, a do Rio de Janeiro", disse
Bolsonaro pelo WhatsApp, segundo transcrição do depoimento do ex-ministro à PF.
Além disso, ressaltou que o presidente teria reclamado e demonstrado a intenção de trocar
a chefia da corporação em Pernambuco.
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STF

PF vai à Câmara, mas não coloca tornozeleira em Daniel
O

superintendente da
Polícia Federal no
Distrito Federal, Victor Cesar Carvalho dos Santos,
foi no final da tarde de ontem à
Câmara dos Deputados tentar
colocar tornozeleira eletrônica
no deputado Daniel Silveira
(União Brasil-RJ) (foto), mas
acabou deixando o local sem
conseguir cumprir a ordem do
ministro Alexandre de Moraes.
O deputado tem se recusado
a aceitar o cumprimento da medida e busca usar a Câmara como escudo. Ele dormiu nas dependências da Casa na madrugada de ontem.

O delegado da PF queria a
aprovação do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que não
estava presente.
Ao delegado foi entregue um
documento do próprio Daniel
Silveira dizendo que não cumprira a ordem do ministro. Sem a autorização formal de Lira, o chefe
da PF do DF deixou o local e vai
prestar informações a Moraes de
que não foi possível cumprir.
Horas antes da chegada da
PF, o presidente da Câmara havia defendido a inviolabilidade
da Casa, mas criticou o uso midiático das dependências da Casa pelo deputado.

Lira pressionou o STF (Supremo Tribunal Federal) a analisar a ação contra o bolsonarista que tramita na corte. O julgamento foi marcado para dia 20
de abril.
Líderes de algumas das principais bancadas da Câmara defendem o cumprimento da decisão
do Supremo e avaliam que não
cabe ao Legislativo neste momento questioná-la ou apreciá-la
em uma votação -como se deu
após a prisão do próprio Silveira.
Por outro lado, compartilham da visão de Lira de que a
inviolabilidade da Câmara precisa ser respeitada.
31-mar-22 | 7:47 AM BRT
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Mundo
PESQUISA

Direito &

Justiça
Taxatividade do rol
de procedimento e
eventos da ANS
reforçada pela
Lei 14.307/2022
O

s termos da Lei n. 14.307/2022 sobre o processo de atualização das coberturas no âmbito da saúde suplementar, tornam mais célere, transparente e participativo o processo de incorporação de novos procedimentos, medicamentos e tecnologias que serão incorporados ao Rol de Procedimentos e Eventos da ANS – Agência Nacional de Saúde
Suplementar. A norma fixa prazos mais exíguos, estabelecendo a incorporação automática caso a ANS não aprecie os
aludidos pedidos no prazo estabelecido. Cria uma comissão
com a participação do CFM – Conselho Federal de Medicina
e de outros representantes da sociedade, fixando em lei os
critérios que deverão ser observados. Estabelece a cobertura
automática das tecnologias avaliadas e recomendadas pela
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC). E reafirma que cabe à
ANS, por delegação dos legisladores, a definição do rol de cobertura, não podendo este, portanto, ser determinado pelos
juízes, de forma individual em cada processo judicial.
A nova lei reforça que a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, deixando reafirmada, portanto, a taxatividade do rol, pois qualquer nova incorporação deverá observar os requisitos previstos em lei.
Qualquer entendimento contrário irá confrontar com o
princípio da legalidade, bem como irá afrontar o Estado Democrático de Direito e a separação dos poderes, pois os legisladores deixaram clara a mencionada competência e os critérios para a incorporação das novas tecnologias.
Em resumo, a lei nova que aperfeiçoa o mencionado processo de incorporação deixa expresso que as coberturas de
tratamentos antineoplásicos de uso oral são de cobertura obrigatória nos planos ambulatoriais e de internação hospitalar,
conforme prescrição médica, desde que os medicamentos
utilizados estejam registrados perante a ANVISA, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades e sujeito ao processo administrativo de atualização do rol. O fornecimento darse-á em até dez dias após a prescrição médica, podendo ser
realizado de forma fracionada, sendo obrigatória a comprovação de que o paciente ou seu representante legal recebeu as
devidas orientações sobre o uso, conservação e o eventual
descarte do medicamento. Esse processo de incorporação
deve ser analisado de forma prioritária e concluído no prazo
de 120 dias, contado da data em que foi protocolado o pedido,
prorrogável por 60 dias corridos quando as circunstâncias assim exigirem.
De acordo com a 14.307/22, a atualização do rol será realizada por meio de processo administrativo, com observância
da Lei n. 9.784, a ser concluído no prazo de 180 dias, contado
da data em que foi protocolado o pedido, prorrogável por 90
dias corridos quando as circunstâncias o exigirem. Finalizado
o prazo sem manifestação conclusiva da ANS, será realizada a
inclusão automática do medicamento, do produto ou procedimento, até que haja decisão da ANS, garantida a continuidade da assistência iniciada mesmo se a decisão for desfavorável a inclusão. A lei estabelece os requisitos do processo administrativo, abrangendo consulta pública e, eventual, audiência pública.
As tecnologias avaliadas e recomendadas positivamente
pela CONITEC, cuja decisão já tenha sido publicada, serão incluídas no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar no prazo de 60 dias.
Outro ponto é a instituição da Comissão de Atualização do
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, cuja
composição foi estabelecida em lei. A decisão da comissão
deverá se pautar pelas melhores evidências científicas disponíveis e possíveis sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade, a
eficiência, a usabilidade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento analisado, reconhecidas pelo órgão
competente para registro ou par aa autorização de uso; avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em
relação às coberturas já previstas no rol, quando couber; e
análise do impacto financeiro da ampliação da cobertura no
âmbito da saúde suplementar.
As alterações introduzidas na lei se aplicam aos processos
em curso na data de sua publicação para a ampliação da cobertura no âmbito da saúde suplementar. E a ANS editará
normas para o devido cumprimento desta lei no prazo de 180
dias, contado da data da publicação, que ocorreu em 3 de
março de 2022.
Como já tivemos oportunidade de salientar em outras ocasiões, as coberturas, por força de decisões judiciais, de procedimentos não previstos no rol da ANS, geram iniquidades e
distorcem o princípio do mutualismo que se aplica aos mencionados contratos, bem como ferem o princípio da igualdade, resultando em preços mais elevados para todos, pois a imposição “pelos juízos de coberturas que não têm amparo na
legislação vigente geram, muitas vezes, externalidades positivas para os consumidores e negativas para as operadoras de
planos privados de assistência à saúde, resultando em distorções nos custos dos planos e, principalmente, nos seus cálculos e estudos atuariais, impondo o oferecimento ao mercado
de planos mais caros, que acabam restringindo o acesso de
muitos consumidores a este mercado”
A publicação da Lei n. 14.307, de 2022, reforça, reitera-se,
que o rol não pode ser considerado exemplificativo, sob pena
de sério descumprimento do Estado Democrático de Direito,
deixando expresso no parágrafo 4º. do artigo 10 da Lei n.
9.656, de 1998, com a citada alteração, que “A amplitude das
coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de
transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será
estabelecida em norma editada pela ANS”.
José Luiz Toro da Silva
Advogado, Mestre e Doutor em Direito,
Consultor Jurídico da UNIDAS – União Nacional das Instituições de
Autogestão em Saúde

Pandemia abala confiança
em governos democráticos
NELSON DE SÁ/FOLHAPRESS

N

um levantamento realizado em 27 países
pela agência global de
comunicação Edelman, a confiança no governo como instituição caiu em 17 deles. Uma queda que se percebe, "de forma
acentuada, nos países democráticos", segundo a gerente geral
da empresa no Brasil, Ana Julião.
No Brasil, a queda foi de cinco pontos, da pesquisa divulgada no ano passado para a deste
ano. Dos entrevistados, 34%
agora dizem confiar no governo.
Nos EUA, a queda foi de três
pontos, para 39%. Na Alemanha,
de 12, para 47%.

Na outra ponta, a China registrou um aumento de nove pontos,
para 91% de confiança no governo. E nos Emirados Árabes Unidos, subindo sete, chegou a 87%.
No Brasil, diz Julião, "a confiança na instituição governo
vem sendo quebrada, de forma
bastante significativa, ao longo
dos últimos anos, sobretudo em
relação à pandemia".
De maneira geral, quando a
Covid-19 chegou, "depositou-se
mais confiança de que os governos ocupariam esse lugar, de
prover o bem-estar e a segurança, e os governos falharam".
Citando democracias como
Holanda e Canadá, acrescenta
que "tiveram queda bastante

significativa em função também
da polarização, do fato de metade do país acreditar no governo
que está ocupando a liderança e
metade não acreditar".
A pesquisa foi realizada em
novembro de 2021. Questionada
sobre o eventual impacto da
guerra na Ucrânia, a executiva
diz esperar que abale ainda mais
os níveis de confiança, "por conta da vulnerabilidade, como vai
afetar a economia, a política".
Quanto à mídia, que na definição da Edelman engloba também redes sociais e ferramentas
de busca, a confiança caiu em 15
dos 27 países. No Brasil, foi uma
oscilação de um ponto para baixo, registrando 47%.

Novamente, a queda foi mais
acentuada nas democracias.
Nos EUA, diminuiu seis pontos,
para 39%, enquanto na China
subiu dez, para 90%. Julião sublinha o quadro negativo nos
"países onde esse ambiente da
polarização é significativo", como no caso americano.
Uma polarização crescente,
acrescenta. "No Brasil, especificamente neste ano, com as eleições, a previsão é de turbulência.
Um cenário de muita tensão."
O Edelman Trust Barometer
2022 é a 22ª edição do estudo
anual. Envolveu entrevistas online de 30 minutos com cerca de
1.150 pessoas em cada um dos
países.

GUERRA

Ucrânia sofre ataques apesar da
Rússia falar em reduzir ofensiva
Apesar das promessas de "redução drástica" da atividade militar russa em Kiev e Tchernihiv,
autoridades da Ucrânia relataram
novos ataques ontem nos arredores das duas cidades e em outros
pontos do país.
As forças russas estavam bombardeando quase todas as cidades no front que separa o território controlado pelo governo ucraniano de áreas mantidas por separatistas apoiados por Moscou
na região de Donetsk, segundo o
governador local.
Em um pronunciamento na
TV ucraniana, Oleksii Arestovich,
conselheiro do presidente Volodimir Zelenski, disse que a ação
de Moscou não é um recuo, e sim
um processo de transferência de
forças do norte da Ucrânia para o
leste. "Embora os russos estejam
retirando algumas tropas de Kiev,
eles ainda deixarão certa quantidade de forças para manter nossas tropas aqui", afirmou.
O próprio Zelenski, em seu discurso noturno na terça-feira passada, disse que não levou ao pé da
letra nenhuma das palavras de
Moscou. "Os ucranianos não são
pessoas ingênuas. Já aprenderam
durante esses 34 dias de invasão e
nos últimos oito anos de guerra
no Donbass que a única coisa em
que podem confiar é um resultado concreto."
A linha-dura sustentada por
Moscou mesmo após alegações
de trégua também vai de encontro com alegações feitas nesta
quarta pelo principal negociador
russo, Vladimir Medinski. Ele afirmou que Kiev havia aceitado acatar algumas das principais demandas de Vladimir Putin para
acabar com a guerra: os compromissos de não entrar na Otan
(aliança militar ocidental) e de
abrir mão de armas nucleares.
"A Ucrânia declarou sua disposição para cumprir requisitos fundamentais que a Rússia vem in-

Ataques a civis e a hospitais na Ucrânia
podem configurar crimes de guerra
A Rússia pode ter cometido crimes de guerra
ao matar civis e destruir hospitais em ataques a
cidades ucranianas, disse Michelle Bachelet,
principal autoridade de direitos humanos da
ONU, ontem, em discurso no Conselho de Direitos Humanos do órgão.
"Casas e prédios administrativos, hospitais e
escolas, estações de água e sistemas de eletricidade não foram poupados", disse ela. "Ataques
indiscriminados são proibidos pelo Direito Internacional Humanitário e podem constituir
crimes de guerra."
Bachelet disse que seu escritório recebeu de-

sistindo nos últimos anos", disse
Medinski. "Se essas questões forem cumpridas, a ameaça da
Otan em território ucraniano será
eliminada."
Mais comedido foi o porta-voz
do Kremlin, Dmitri Peskov, que,
antes, disse que ainda não há sinais de avanço e que nada pode
ser descrito como promissor, havendo ainda um "longo período
de trabalho pela frente".
De acordo com o vice-prefeito
de Kiev, Mikola Povoroznik, a capital não foi diretamente atacada.
"A noite passou relativamente
calma, ao som de sirenes e ao som
de tiros ao redor da cidade, mas
não houve bombardeios na cidade em si."
Já em Tchernihiv, o governador Viatcheslav Tchaus, disse que
não houve sinais de trégua na
ofensiva russa. "Acreditamos?
Claro que não", afirmou Tchaus
em um canal do Telegram, referindo-se à promessa de Moscou
feita após a rodada de negociações na Turquia.
O prefeito de Tchernihiv, Vla-

núncias de que forças russas usaram munições
de dispersão, em que fragmentos de balas tomam rotas indiscriminadas, pelo menos 24 vezes. O órgão também investiga o uso de munição de dispersão por parte da Ucrânia.
Segundo ela, seu escritório, onde trabalham
60 observadores da ONU, registrou 77 episódios
em que instalações médicas foram danificadas,
incluindo 50 hospitais.
Em seu discurso, Bachelet também expressou
preocupação com os vídeos que circulam em redes sociais mostrando interrogatórios de prisioneiros de guerra por forças ucranianas e russas.

dislav Atrochenko, acusou a Rússia de fazer exatamente o contrário do que prometeu. Em vez da
"redução drástica", Moscou teria
intensificado os ataques contra a
cidade.
"Hoje temos um ataque colossal no centro de Tchernihiv. Vinte
e cinco pessoas foram feridas e
agora estão em hospitais. São todos civis", disse Atrochenko durante entrevista à CNN americana. "Então, sempre que a Rússia
diz algo, isso precisa ser verificado
com cuidado."
Falando ao vivo a partir de um
local destruído por ataques russos, o prefeito teve a entrevista interrompida por sons de novas explosões. Questionado se estava se
sentindo seguro para continuar a
entrevista, Atrochenko disse que
ninguém estava seguro em
Tchernihiv.
O prefeito afirmou que a Rússia deixou de fazer ataques de alta
precisão contra alvos estratégicos
e agora atira às cegas e atinge alvos civis. Segundo ele, também
houve ataques contra Nijin que

destruíram "bibliotecas, shopping
centers e muitos edifícios residenciais", enquanto em Tchernihiv
não há "eletricidade, água, aquecimento e gás."
No oeste da Ucrânia, o governador de Khmelnitski, Serhii Hamalii, disse que instalações industriais foram alvo de ao menos
três ataques russos durante a noite. De acordo com as informações, que não puderam ser checadas de maneira independente,
houve incêndios localizados e
equipes de emergência faziam verificações para determinar se
houve vítimas.
Na mesma região, o prefeito de
Starokostiantiniv disse que um
ataque russo causou danos significativos a um aeroporto e destruiu pontos estratégicos de armazenamento de combustível.
Arestovich, conselheiro de Zelenski, também relatou que os
combates de rua em Mariupol foram intensos e que metade da cidade, localizada em posição estratégica para os interesses de Moscou, foi tomada por forças russas.

C O V I D -19

Biden deve tirar medida usada para barrar imigrantes
O governo Biden deve, nos
próximos dias, anunciar o fim
de uma medida contra a Covid
que acabou sendo usada para
conter a imigração via fronteira
com o México.
A regra, apelidada de "Título
42", se refere à uma cláusula da
Lei de Saúde Pública que permite ao governo impedir a entrada
de estrangeiros durante emergências sanitárias. No começo
da pandemia, em março de
2020, o então presidente Donald
Trump acionou a regra, que faz
com que imigrantes em busca
de asilo nos EUA sejam barrados
na fronteira, antes mesmo de
poderem fazer o pedido.
Em muitos casos, a expulsão
é feita horas após a captura,

sem que o imigrante possa pleitear nada.
Nesta quarta, o presidente Joe
Biden disse que uma decisão sobre manter ou não a medida será
tomada em breve. Funcionários
do governo, ouvidos sob anonimato por Reuters, New York Times e CNN, afirmaram que a medida deverá ser revogada. Kate
Bedingfield, diretora de comunicação da Casa Branca, disse esperar uma grande alta no fluxo
de imigrantes após a retirada da
medida, caso ela se confirme.
Uma das razões para isso é
que parte dos que tiveram o
acesso negado provavelmente
tentarão pedir asilo assim que as
regras mudarem. Muitos deles
ficaram no México enquanto es-
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peram, mas em uma situação
difícil, por também não terem
autorização para trabalhar ou
residir em solo mexicano.
Segundo um estudo da ONG
Human Rights First, cerca de 10

mil pessoas que foram barradas
na fronteira com o México por
meio da Título 42 acabaram depois sendo torturadas, sequestradas, estupradas ou vítimas de
outros tipos de violência.

