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TSE

Teste prova que sistema eleitoral é seguro
mo peritos da Polícia Federal, executaram cinco planos de
ataque em etapa do TPS (Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação) promovido pelo tribunal. "Nenhum dos planos de teste conseguiu alterar um voto ou mexer na totalização de votos", disse o juiz auxiliar da presidên-

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou nesta sextafeira que os testes do sistema de votação feitos durante a semana, incluindo simulações de ataques hackers, não encontraram falhas que possam atrapalhar o pleito deste ano.
Desde quarta-feira passada, grupos de investigadores, co-

IBGE

cia do TSE, Sandro Vieira, no encerramento do evento. Estes mesmos planos haviam sido aplicados em novembro de
2021. Eles foram repetidos agora por terem sido bem-sucedidos, ou seja, gerado sugestões de aperfeiçoamento das urnas, mesmo sem apresentar brechas. PÁGINA 3

ANP

Taxa de
desemprego
fica estável no
1o trimestre

Diesel atinge recorde e preço
médio já passa de R$ 7 o litro

A taxa de desemprego no
Brasil ficou 11,1% no 1° trimestre de 2022, o que significa estabilidade na comparação com o
4º trimestre de 2021, quando
registrou o mesmo percentual.
Representa ainda queda de 3,8
pontos percentuais na comparação com o mesmo trimestre
de 2021, quando atingiu 14,9%.
Os dados estão incluídos no resultado trimestral da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação ao trimestre anterior, a taxa de desocupação ficou estável
em 26 unidades da Federação.
De acordo com o IBGE, o único
recuo foi no Amapá (3,3 pontos
percentuais). PÁGINA 2

ROSINEI COUTINHO/STF

Com o repasse do último reajuste nas refinarias da Petrobras, o preço do diesel nos postos
brasileiros subiu 3,2% esta semana e atingiu novo recorde desde o início da pesquisa semanal
de preços da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), em 2004. O preço
da gasolina ficou praticamente estável, mas a alta de R$ 0,003 por litro levou o produto a novo
recorde desde o início da pesquisa da agência,
apesar da queda da cotação do etanol hidratado
nas usinas de São Paulo. Segundo a ANP, o preço médio do diesel chegou a R$ 6,847 por litro. O
valor é 2,9% superior ao recorde atingido na semana de 19 de março, logo após os mega-aumentos promovidos pela Petrobras, e 44% superior ao pior período da greve dos caminhoneiros
de 2018. A agência encontrou o litro de diesel a
até R$ 8,300, em Cruzeiro do Sul (AC).

Mendonça atende AGU e barra
decisão do Confaz sobre ICMS
O ministro André Luiz Mendonça (foto), do STF (Supremo Tribunal Federal), atendeu a um pedido enviado
pela AGU (Advocacia-Geral da União) nesta sexta-feira
e derrubou uma norma do Confaz que permitiu os estados que passassem a regular neste ano a tributação do
ICMS (Imposto Sobre Circulação de Serviços e Mercadorias) que incide sobre o diesel. O pedido foi feito pelo
presidente Jair Bolsonaro (PL), crítico recorrente dos
valores de ICMS sobre os combustíveis. A decisão monocrática de Mendonça ainda será avaliada pelo plenário do STF. PÁGINA 2

SEGURANÇA

PMs: RJ adia
instalação
de câmeras
em uniformes

ESPIONAGEM
FABIO RODRIGUES POZZEBOM/ABRASIL

O Governo do Rio de Janeiro
atrasará a instalação de câmeras
portáteis nos uniformes de policiais militares de dez batalhões,
porque a empresa fornecedora
teria solicitado um adiamento
de 20 dias para entregar o serviço. Inicialmente, a previsão era
de que o programa começasse a
funcionar nesta segunda-feira.
Com o adiamento, os equipamentos devem ser implementados só no começo de junho. Segundo o governo estadual, a
empresa curitibana L8 Group
atribuiu o atraso a questões operacionais. Em razão disso, o estado vai aplicar uma advertência à empresa. Segundo a lei de
licitações, as penalidades pela
inexecução total ou parcial de
contratos com o poder público
podem incluir penalidades como advertências. PÁGINA 4

STF declara ilegais
relatórios do governo
contra opositores
A maioria dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) votou
para considerar inconstitucional a produção de relatórios pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com informações sobre a vida
e escolhas pessoais e políticas de pessoas identificadas como integrantes de movimentos antifascistas e de críticos ao presidente Jair
Bolsonaro (PL) (foto). O julgamento, que acontece em plataforma
virtual, termina nesta sexta-feira. Até esta tarde, outros sete ministros
seguiram a posição de Cármen Lúcia, relatora do caso: Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Luiz Fux e Rosa Weber. André Mendonça, que era
ministro da Justiça à época da produção dos dossiês, se declarou suspeito para julgar o caso. PÁGINA 3

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: 1,17% / 106.924,18 / 1.236,54 / Volume: 27.156.799.747 / Quantidade: 3.825.620
Maiores Altas

Maiores Baixas
Preço

Mais Negociadas
Preço

% Oscil.

% Oscil.

Preço

Fechamento
% Oscil. Dow Jones

%

32.196,66 +1,47

YDUQS PART ON NM

16.94 +12.11 +1.83

B3 ON NM

11.47

−3.61

−0.43

PETROBRAS PN N2

34.27

+1.30

+0.44

NASDAQ Composite

GOL PN N2

14.51 +11.79 +1.53

RAIADROGASILON NM

18.44

−1.91

−0.36

VALE ON NM

77.81

−0.12

−0.09

Euro STOXX 50

3.702,46 +2,31

AZUL PN N2

20.68 +10.65 +1.99

COGNA ON ON NM

2.55

−2.30

−0.06

BRASIL ON NM

35.11

−0.14

−0.05

CAC 40

6.362,68 +2,52

BRF SA ON NM

13.88 +10.33 +1.30

CARREFOUR BRON NM

19.29

−1.18

−0.23

B3 ON NM

11.47

−3.61

−0.43

FTSE 100

7.418,15 +2,55

CVC BRASIL ON NM

13.06

TELEF BRASILON

49.26

−1.36

−0.68

PETROBRAS ON N2

36.63

+0.14

+0.05

DAX 30

14.027,93 +2,10

+9.75 +1.16

11.805,001 +3,82

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(5/5)
Poupança 3
(14/5)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
1,41% (abr.)
R$ 3,7053 IPCA
1,06% (abr.)
CDI
12,75% 0,46
até o dia 13/mai
OURO
0,67% BM&F/grama
R$ 293,50
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,2600
Venda: 5,2606

EURO turismo
Compra: 5,2849
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,1069
DÓLAR comercial
Compra: 5,0564
DÓLAR turismo
Compra: 5,0536

Venda: 5,4649
Venda: 5,1075
Venda: 5,0570
Venda: 5,2336

Sábado, domingo e segunda-feira, 14, 15 e 16 de maio de 2022
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Economia
ANP

MERCADOS

Bolsa sobe pelo 3o dia e
interrompe sequência
semanal negativa
Embalada por um sentimento de maior apetite por
risco nos mercados globais, a
Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa) marcou a terceira
sessão consecutiva de ganhos
nesta sexta-feira e interrompeu a recente sequência semanal negativa.
O índice de ações Ibovespa
(Índice Bovespa) terminou o
pregão em alta de 1,17%, aos
106.924 pontos, sustentado
por ações de consumo e bancos. Desde o final de março
que o índice não registrava
três altas seguidas.
Com o desempenho dos últimos dias, o Ibovespa registrou ganhos de 1,7% na semana, após cinco baixas semanais. No ano, o índice passa a
acumular valorização de 2%.
No câmbio, o dólar perdeu

PASSAGEM

força em um cenário de redução da aversão ao risco por
parte dos investidores e terminou a sessão em queda de
1,61% frente ao real, cotado a
R$ 5,058 para venda. A moeda
americana acumulou leve desvalorização de 0,3% na semana, com queda de 9,3% no ano.
Nas Bolsas americanas, as
ações de tecnologia, que estiveram sob forte pressão nos
últimos dias por conta do risco
de um aperto monetário mais
agressivo pelo Federal Reserve
(Fed, banco central americano), lideraram os ganhos nesta
sexta.
O Nasdaq, com maior concentração de negócios digitais,
marcou valorização de 3,82%,
enquanto o S&P 500, de maior
abrangência setorial, avançou
2,39%, e o Dow Jones, 1,47%.

AÉREA

Bagagem eleva custo
em ao menos R$ 90
A caminho de ser derrubada no Senado, a cobrança pelo
despacho de bagagens de até
23 kg em voos nacionais pode
significar um acréscimo entre
R$ 90 e R$ 350 por trecho, a depender da companhia aérea e
do destino.
Esse é o resultado do fim da
passagem para quem não despacha malas, mais barata que as
opções que já incluem o envio
de bagagem.
Uma viagem de São Paulo a
Florianópolis, por exemplo, no
dia 16 de maio de 2022, às 7h,
custará R$ 2.534 pela Azul se o
passageiro despachar uma mala
de até 23 kg. Se só viajar com
mala de mão, o mesmo passageiro vai pagar R$ 95 a menos à
companhia.
Na Gol, sem a bagagem esse
trecho está custando R$ 2.178.
Se houver uma mala para despachar, será cobrada uma taxa
extra de R$ 120. Pela Latam, a diferença, nessa mesma simulação de voo, chega a R$ 189.
Caso seja preciso despachar
mais de uma bagagem ou ela ultrapasse os 23 kg liberados, as
companhias podem cobrar ainda pelo volume extra a ser transportado.
Este modelo de cobrança pelo transporte da bagagem é utili-

zado em quase todos os países, e
no Brasil, desde 2017. Segundo a
regra da Anac (agência reguladora), cada passageiro pode
despachar sem taxa uma mala
de até de 10 kg.
O valor cobrado é definido
por cada companhia aérea, tanto no Brasil como nos demais
países que aderiram ao modelo.
Porém, caso o passageiro utilize
mais de uma companhia no seu
trajeto, ele precisa ficar atento
ao convênio estabelecido entre
as empresas. A depender do
destino, poderá haver uma nova
cobrança pelas malas.
Essa taxa adicional pode acabar se a Medida Provisória, chamada de MP do Voo Simples, for
aprovada pelos senadores com
essa mudança e se o presidente
Jair Bolsonaro sancioná-la para
virar lei.
Especialistas no setor aéreo
afirmam, no entanto, que embora a cobrança à parte pelo
despacho pareça negativa para
o consumidor, o fim dela não
deve baratear a passagem.
As empresas aéreas pressionam para que os senadores retirem esse destaque da MP, para
que companhias de baixo custo,
chamadas de low cost, invistam
no Brasil e ampliem a concorrência.

FATURA

Dívidas judiciais
passam dos R$ 100 bi
A fatura de precatórios -valores devidos após sentença definitiva na Justiça- para a União
em 2023 já passa dos R$ 100 bilhões, segundo estimativas internas do governo obtidos pela
reportagem.
Nem todo esse valor precisará ser quitado no ano que vem,
pois uma mudança feita na
Constituição no fim do ano passado autoriza o governo a adiar
parte dos pagamentos para os
anos seguintes, o que ficou conhecido como subteto de precatórios. Mas o cálculo tem sido
destacado nos bastidores pelos

técnicos como um sinal de que
o "meteoro", como classificado
pelo ministro Paulo Guedes
(Economia), continua pairando
sobre as contas públicas. A cifra
é maior que todo o Orçamento
do programa social Auxílio Brasil para este ano, que soma R$
89 bilhões.
O valor considera novas dívidas judiciais encaminhadas pelos tribunais até 2 de abril, prazo
final para a emissão dos precatórios de 2023, e as dívidas que
serão herdadas deste ano após a
criação do subteto para esse tipo de despesa.

Diesel atinge novo recorde e
preço médio já passa de R$ 7
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

C

om o repasse do último
reajuste nas refinarias
da Petrobras, o preço
do diesel nos postos brasileiros
subiu 3,2% esta semana e atingiu novo recorde desde o início
da pesquisa semanal de preços
da ANP (Agência Nacional do
Petróleo, Gás e Biocombustíveis), em 2004.
O preço da gasolina ficou
praticamente estável, mas a alta
de R$ 0,003 por litro levou o
produto a novo recorde desde o
início da pesquisa da agência,
apesar da queda da cotação do
etanol hidratado nas usinas de
São Paulo.
Segundo a ANP, o preço médio do diesel chegou a R$ 6,847
por litro. O valor é 2,9% superior
ao recorde atingido na semana
de 19 de março, logo após os
mega-aumentos promovidos
pela Petrobras, e 44% superior
ao pior período da greve dos caminhoneiros de 2018.
A agência encontrou o litro
de diesel a até R$ 8,300, em Cruzeiro do Sul (AC). O preço máximo detectado pela agência esta
semana, porém, é 1,1% inferior
ao verificado na semana anterior, em Porto Seguro (BA).
Em 12 estados, o preço médio
do combustível já passa de R$ 7
por litro. A média estadual mais
alta foi verificada no Acre: R$
8,067 por litro. Embora insatisfeitos com a escalada, os caminhoneiros estão divididos sobre
nova paralisação.
O reajuste no preço do diesel anunciado pela Petrobras
na segunda-feira passada provocou a demissão do ministro

Mendonça atende AGU e derruba
decisão do Confaz sobre ICMS do diesel
O ministro André Luiz Mendonça, do STF
(Supremo Tribunal Federal), atendeu a um pedido enviado pela AGU (Advocacia-Geral da
União) nesta sexta-feira e derrubou uma norma
do Confaz que permitiu os estados que passassem a regular neste ano a tributação do ICMS
(Imposto Sobre Circulação de Serviços e Mercadorias) que incide sobre o diesel.
O pedido foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), crítico recorrente dos valores de
ICMS sobre os combustíveis. A decisão monocrática de Mendonça ainda será avaliada pelo

de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que foi substituído
por Adolfo Sachsida, que assessorava o ministro da Economia, Paulo Guedes.
A empresa alegou que precisava acompanhar a evolução
das cotações internacionais do
produto, que já tinha defasagens superiores às verificadas
antes do mega-aumento de
março. O aumento, de 8,87%,
porém, não foi suficiente para
zerar a diferença.
Segundo dados da Abicom
(Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis), a
defasagem entre o preço médio
do diesel nas refinarias brasileiras e a paridade de importação
está hoje em R$ 0,57 por litro.
A diferença é ainda maior no
preço da gasolina, que teve o último reajuste há mais de dois
meses: R$ 1,07. O mercado, po-

plenário do STF.
A Petrobras reajustou em 8,87% o preço
do diesel nas suas refinarias no início desta
semana, gerando críticas dos caminhoneiros
e ameaças de greve. Bolsonaro questionou
um suposto desrespeito à lei sancionada em
março que instituiu uma alíquota única de
ICMS para todos os estados. Em reunião no
fim daquele mês, o Confaz fixou a alíquota
única do ICMS em R$ 1,006 por litro, valor
superior ao que é aplicado pela maior parte
dos estados.

rém, avalia que a Petrobras deve
suportar perdas por mais tempo, diante da pressão do governo contra reajustes.
Logo em sua posse, o novo
ministro de Minas e Energia
prometeu estudos para privatizar a estatal. No dia seguinte, o
governo entrou com ação no
STF (Supremo Tribunal Federal) para tentar forçar os estados
a baixar o ICMS sobre o diesel.
Nas bombas, o preço da gasolina ficou em R$ 7,298 por litro, contra o recorde anterior de
R$ 7,295 por litro, atingido na
semana passada, indicando
que a queda da cotação do etanol anidro ainda não chegou às
bombas.
Em duas semanas, o biocombustível que representa 27% da
mistura de gasolina vendida nos
postos recuou 7,7% nas usinas
de São Paulo.

O etanol hidratado vem caindo com mais intensidade nas
usinas: em duas semanas, acumula recuo de 13,7%. Nas bombas, o preço médio do combustível caiu 2,1% esta semana, para
R$ 5,323 por litro.
Segundo a ANP, o preço do
botijão de gás de 13 quilos permaneceu estável novamente,
em R$ 112,93. O valor é 0,1% inferior ao verificado na semana
anterior, também indicando
que o corte de 5,6% promovido
pela Petrobras no início de
abril ainda não chegou ao consumidor.
O preço do GNV (gás natural
veicular) permaneceu em alta,
subindo 0,7% na semana, para
R$ 5,265 por metro cúbico. O
combustível é muito usado por
taxistas e motoristas de aplicativos em estados que têm rede
de gás.

Gasolina estaria 19% mais cara
com privatização de refinarias
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS
Levantamento realizado pelo
Observatório Social da Petrobras, ligado a sindicatos de petroleiros, aponta que se as refinarias que fazem parte do plano
de desestatização da Petrobras
já tivessem sido privatizadas, estariam hoje vendendo a gasolina
por um preço, em média, 19%
mais caro do que o cobrado sob
gestão da estatal. O diesel S-10,
por sua vez, custaria 12% acima
do valor atual.
O cálculo foi feito com base
nos valores cobrados pela refinaria de Mataripe, na Bahia, antes e depois de sua privatização,
em dezembro de 2021.
"Para chegar a esses números, levamos em conta o com-

portamento passado -antes da
privatização- dos preços cobrados pelas refinarias em relação à
Rlam [refinaria de Mataripe] e
colocamos todos os valores em
função do que é efetivamente
cobrado pela Acelen, gestora da
refinaria de Mataripe, desde 1º
de janeiro de 2022", afirma o
economista Eric Gil Dantas, do
OSP e do Instituto Brasileiro de
Estudos Políticos e Sociais
(Ibeps).
Segundo ele, a simulação teve como premissa que as empresas compradoras das refinarias se comportariam tal como a
Acelen na definição de preços.
"Essa simulação mostra que o
efeito imediato da privatização
da Petrobrás é a subida geral de
preços e não a diminuição, co-

mo o atual ministro de Minas e
Energia (Adolfo Sachsida) quer
fazer crer com sua declaração",
conclui o economista.
A projeção mostra que a diferença média do preço da gasolina e do diesel ao longo deste
ano, entre janeiro e maio, seria
de 7% e 12%, respectivamente. E
mostra ainda que a refinaria
Isaac Sabbá (Reman), em Manaus (AM), se já fosse privada,
cobraria 65 centavos a mais pela
gasolina e 86 centavos mais caro
pelo diesel. A Reman comercializa hoje a gasolina por R$ 3,79 e
o diesel a R$ 4,88 o litro.
A venda da refinaria de Manaus para o grupo Atem foi
aprovada na quinta-feira passada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Segundo a estimativa, a Refinaria Gabriel Passos (Regap),
em Betim (MG), teria a maior alta entre as refinarias privatizadas, passando a cobrar R$ 4,86
pela gasolina, ao invés dos
atuais R$ 3,94, e R$ 6,25 pelo
diesel, no lugar dos R$ 5,04 de
hoje - um aumento de R$ 0,92 e
R$ 1,22, respectivamente.
O menor valor da gasolina seria encontrado na Refinaria Potiguar Clara Camarão (RPCC), em
Guamaré (RN), com o litro negociado a R$ 4,37, ou seja, 61 centavos a mais do que o preço atual.
Já a Refinaria Abreu e Lima
(Rnest), em Ipojuca (PE), teria o
menor aumento no diesel por
efeito da privatização dentre as
refinarias, subindo 80 centavos
no preço - de R$ 4,80 para R$ 5,60.

IBGE

Taxa de desemprego fica estável no 1o trimestre
A taxa de desemprego no Brasil ficou 11,1% no 1° trimestre de
2022, o que significa estabilidade
na comparação com o 4º trimestre de 2021, quando registrou o
mesmo percentual. Representa
ainda queda de 3,8 pontos percentuais na comparação com o
mesmo trimestre de 2021, quando atingiu 14,9%. Os dados estão
incluídos no resultado trimestral
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contí-

nua, divulgada nesta sexta-feira
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em relação ao trimestre anterior, a taxa de desocupação ficou
estável em 26 unidades da Federação. De acordo com o IBGE, o
único recuo foi no Amapá (3,3
pontos percentuais). Para a
coordenadora de Trabalho e
Rendimento do IBGE, Adriana
Beringuy, a queda, contudo, não
se deve ao aumento no número

de pessoas ocupadas, mas a menor pressão das pessoas sem
trabalho buscando ocupação no
estado.
“Houve uma queda de 7,3%
no número de pessoas na força
de trabalho e um aumento de
10,4% no contingente fora da força”, explicou.
Os estados da Bahia (17,6%),
Pernambuco (17%) e Rio de Janeiro (14,9%) apresentaram as
maiores taxas de desocupação.

Já as menores foram em Santa
Catarina (4,5%), no Mato Grosso (5,3%) e no Mato Grosso do
Sul (6,5%).
No 1° trimestre, a taxa de desocupação por sexo ficou em
9,1% para os homens e 13,7% para as mulheres. Em cor ou raça, o
desemprego entre os brancos alcançou 8,9%, ficando abaixo da
média nacional, mas para os pretos (13,3%) e pardos (12,9%) ficou acima.

Sábado, domingo e segunda-feira, 14, 15 e 16 de maio de 2022
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TSE

VIAMOBILIDADE

Teste com hacker comprova
que sistema eleitoral é seguro
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

O

TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou nesta sexta-feira
que os testes do sistema de votação feitos durante a semana, incluindo simulações de ataques
hackers, não encontraram falhas que possam atrapalhar o
pleito deste ano.
Desde quarta-feira passada,
grupos de investigadores, como
peritos da Polícia Federal, executaram cinco planos de ataque
em etapa do TPS (Teste Público
de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação) promovido pelo tribunal.
"Nenhum dos planos de teste
conseguiu alterar um voto ou
mexer na totalização de votos",
disse o juiz auxiliar da presidência do TSE, Sandro Vieira, no encerramento do evento.
Estes mesmos planos haviam sido aplicados em novembro de 2021.
Eles foram repetidos agora por
terem sido bem-sucedidos, ou
seja, gerado sugestões de aperfeiçoamento das urnas, mesmo sem
apresentar brechas que podem
comprometer a votação.
No ciclo atual, que encerra a
edição de 2021 da TPS, o tribunal
fez alterações no sistema para
eliminar as vulnerabilidades encontradas pelos pesquisadores.
"O balanço que eu faço é positivo. Os planos de ataques que foram bem-sucedidos em novem-

bro trouxeram melhorias implementadas pelo TSE. Foram resolvidos os problemas encontrados
na primeira fase", disse Vieira.
Embora essa análise já estivesse prevista, ela foi feita no
momento em que o presidente
Jair Bolsonaro (PL) amplia insinuações golpistas e ataques às
urnas e dias após o TSE negar sugestões das Forças Armadas ao
processo eleitoral.
Na quinta-feira passada, ao
visitar o evento, o presidente do
TSE, Edson Fachin, reagiu aos
questionamentos de Bolsonaro
e dos militares sobre o sistema
eleitoral. Ele disse que quem
trata das eleições são as "forças
desarmadas".
O TSE irá divulgar em 30 de
maio o documento final sobre o
teste público de segurança.
Os sistemas eleitorais ainda
passam por testes internos e podem ser aperfeiçoados até a lacração das urnas, que deve
acontecer até 12 de setembro.
Vieira afirmou que a equipe
do tribunal deve aproveitar ainda "sugestões procedimentais"
geradas no teste público, por
exemplo, sobre treinamento de
mesários para evitar tentativas
de quebra do sigilo do voto.
Também afirmou que o TSE
irá avaliar sugestões sobre reduzir ou não o tamanho da cabine
de voto para os próximos pleitos. A medida seria uma forma
de evitar tentativas de acoplar
dispositivo nas urnas.

O tribunal também fez correções de infraestrutura da rede e
de controle de acesso a sistemas
para barrar vulnerabilidades encontradas pelos peritos da PF
em fase anterior do teste público. Segundo Vieira, as mudanças deram certo e foram validadas pelos agentes da polícia.
Ele ressaltou que mesmo no
ataque controlado anterior dos
peritos, tido como bem-sucedido,
não houve alteração no sistema
de transmissão dos boletins de
urna, que foi o alvo dos agentes.
"Ao tentar ingressar na rede,
foram expulsos, não conseguiram o ataque", disse Vieira.
"Nossa solução de controle de
comportamento dentro da rede
foi validada", declarou ainda.
No fim do ano passado, 26
investigadoras realizaram 29
planos de ataques contra as urnas eletrônicas durante o evento do TSE.
Cinco das ações tiveram algum tipo de "achado" relevante,
segundo a corte eleitoral, na primeira etapa. "Os cinco planos
bem-sucedidos atacaram, principalmente, os sistemas de
transmissão e recepção dos resultados", afirmou o tribunal.
Os achados de edições anteriores da TPS alimentaram ataques às urnas no governo Bolsonaro. O ministro da Justiça, Anderson Torres, apresentou análises de peritos da PF sobre esses
testes durante uma live de Bolsonaro em julho de 2021, quan-

do o presidente fez o seu maior
ataque ao sistema eleitoral.
Esses relatórios da PF, porém, não apontavam para nenhuma possibilidade de fraude
nas eleições.
Os testes da atual edição da
TPS foram feitos no modelo da
urna de 2015. As Forças Armadas
pediram ao TSE que o equipamento de 2020, que também será
utilizado no pleito deste ano, fosse submetido a essa análise.
O TSE negou o pedido e disse
que a versão atual apresenta arquitetura de segurança compatível com a que passou pelo teste
público e que "possui também
aprimoramentos importantes
que a torna mais segura do que
o modelo 2015 e anteriores".
"O modelo de 2015 é seguro,
como os testes já indicaram. E a
urna de 2020 foi aprimorada.
Temos convicção de que é superior em mecanismos de segurança", disse Vieira, juiz auxiliar
da presidência do TSE, na quarta-feira passada.
O TSE realizou cinco edições
de testes públicos das urnas
(2009, 2012, 2016, 2017 e 2019).
Na última edição, os investigadores revelaram duas vulnerabilidades, mas as brechas não
permitiam a alteração de dados
de eleitores ou candidatos. Os
ataques também não conseguiram alterar o softwares da urna
eletrônica. Os achados foram
usados pelo tribunal para aperfeiçoar o sistema de voto.

ESPIONAGEM

STF declara ilegais relatórios do
governo Bolsonaro contra opositores
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS
A maioria dos ministros do
STF (Supremo Tribunal Federal) votou para considerar inconstitucional a produção de relatórios pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com informações sobre a vida e escolhas pessoais e políticas de pessoas identificadas como integrantes de movimentos antifascistas e de críticos ao presidente
Jair Bolsonaro (PL).
O julgamento, que acontece
em plataforma virtual, termina
nesta sexta-feira. Até esta tarde,
outros sete ministros seguiram a
posição de Cármen Lúcia, relatora do caso: Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes,
Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Luiz Fux e Rosa Weber.
André Mendonça, que era
ministro da Justiça à época da
produção dos dossiês, se declarou suspeito para julgar o caso.

Em junho de 2020, em uma
ação sigilosa do governo, um
grupo de 579 servidores federais
e estaduais de segurança foram
identificados como integrantes
do "movimento antifascismo",
além de três professores universitários, um dos quais ex-secretário nacional de Direitos Humanos e atual relator da ONU sobre
direitos humanos na Síria, todos
críticos do governo Bolsonaro.
O ministério produziu um relatório com nomes e, em alguns
casos, fotografias e endereços de
redes sociais das pessoas monitoradas.
A atividade contra os antifascistas era realizada pela Seopi
(Secretaria de Operações Integradas), uma das pastas então
subordinadas a Mendonça. O
caso foi revelado pelo UOL.
Segundo a reportagem, o material foi enviado à PF e outros
órgãos públicos, como Polícia
Rodoviária Federal, a Casa Civil
da Presidência da República, a

Abin (Agência Brasileira de Inteligência), a Força Nacional e três
"centros de inteligência" vinculados à Seopi no Sul, Norte e
Nordeste do país.
Em julgamento de agosto de
2020, o próprio STF já tinha barrado a produção desse tipo de
dossiê pelo Ministério da Justiça. Nove ministros votaram a favor do veto e somente Marco
Aurélio (hoje aposentado) divergiu –ele entendeu que não
havia elementos que permitissem a análise do caso.
O então decano Celso de
Mello (também aposentado
atualmente) não votou por estar
de licença médica.
Agora, a corte tem maioria
para entender que a produção
desse tipo de conteúdo é inconstitucional.
"O uso da máquina estatal
para a colheita de informações
de servidores com postura política contrária ao governo caracteriza desvio de finalidade e

afronta aos direitos fundamentais de livre manifestação do
pensamento, de privacidade,
reunião e associação", afirmou
Cármen Lúcia em seu voto.
"Impõe-se assegurar a liberdade de manifestação política,
onde se planta e instrumentaliza
o regime democrático. É no debate político que a cidadania é
exercida com o vigor de sua essência."
Segundo ela, a jurisprudência do Supremo é favorável à liberdade de expressão, "tendo
por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias,
mas também opiniões, crenças,
realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos".
"Em reiterados precedentes,
este Supremo Tribunal Federal
conferiu máxima efetividade a
esses direitos fundamentais, pela neutralização de medidas legislativas e administrativas de
cunho censório ou vocação",
afirmou a ministra em seu voto.

2014

Novo ministro já foi retirado à
força de confusão no Congreso
O novo ministro de Minas e
Energia, Adolfo Sachsida, foi retirado à força de uma galeria no
Congresso Federal pela Polícia
Legislativa em 2014, durante um
protesto. As fotos da época voltaram a circular nesta semana, após
ele assumir o novo posto.
No episódio, ocorrido em 2 de
dezembro daquele ano, era discutido no Congresso um projeto de
lei que permitiria ao governo de
Dilma Rousseff (PT) descumprir a
meta para as contas públicas. Seria o primeiro ano de déficit do
país, que não saiu mais saiu do
vermelho.
Em meio à ofensiva da oposição para adiar a análise do projeto, parlamentares da base aliada

País/São Paulo

OUTONO: Aumento de nuvens ao longo
do dia. À noite pancadas de chuva.

começaram a reclamar do protesto que contava com gritos de "fora
PT", "o PT roubou" e "vá para Cuba". Na época, Sachsida já era servidor público do Ipea (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada).
A confusão começou logo no
início dos trabalhos, quando a
oposição tentava liberar o acesso
dos mais de 200 manifestantes
que pediam para acompanhar a
votação. Foi autorizada a entrada
de 50 pessoas na parte superior
do plenário. Relato do jornal Folha de S.Paulo da época conta que
a temperatura aumentou quando
a deputada Jandira Feghali
(PCdoB-RJ) disse que a senadora
Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM),
que discursava na tribuna, foi

chamada de "vagabunda". O então presidente do Congresso, Renan Calheiros (PMDB-AL), decidiu suspender a sessão para a retirada dos manifestantes.
Um grupo de 15 deputados da
oposição decidiu impedir a saída
e foram para as galerias fazer um
cordão de isolamento. A Polícia
Legislativa reagiu com empurrões
e truculência. Uma senhora de 79
anos, Ruth Gomes de Sá, ligada ao
PSDB, levou uma gravata de um
segurança.
Um agente chegou a atingir
um homem com uma arma que
dispara cargas elétricas. Ele desmaiou por alguns segundos e foi
carregado por parlamentares. No
tumulto, o deputado Mendonça

Filho (DEM-PE) chegou a rolar
nas escadas. Ao longo de mais de
uma hora, os manifestantes gritaram "fora Renan" e "o Congresso é
um curral", além de ataques ao
governo. Ele se identificaram como integrantes do "Movimento
Brasil Livre e Democracia Já",
com caravanas de São Paulo, Pernambuco, Distrito Federal, entre
outros. Eles reconheceram que
foram mobilizados por parlamentares oposicionistas.
Com a confusão, Renan encerrou a sessão e convocou uma nova votação. O adiamento colocou
o governo em situação de alerta,
já que seria preciso um superávit
de R$ 116,1 bilhões naquele ano
(valor da época) e não havia como cumpri-lo.
O texto foi aprovado nos dias
seguintes. A manobra permitiu
abater da conta da meta os gastos
com desonerações tributárias e o
PAC (Programa de Aceleração do
Crescimento, que destinava bilhões a obras públicas na era petista).

Concessionária de
trens culpa CPTM por
linhas sem condições
FÁBIO PESCARINI/FOLHAPRESS
A ViaMobilidade, concessionária que opera desde 27 de
janeiro as linhas de trens 8-diamante e 9-esmeralda, afirmou
ao Ministério Público de São
Paulo que a infraestrutura das
malhas foi entregue pela CPTM
(Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos), do governo
de São Paulo, em "condições
de manutenção bastante desfavoráveis". A afirmação consta em documento entregue ao
Ministério Público de São
Paulo, no último dia 5, em resposta a um ofício da Promotoria de Justiça do Patrimônio
Público, responsável por uma
das duas investigações abertas
no órgão cobrando explicações para a sequência de problemas, quebras e atrasos de
trens nas duas linhas.
O governo estadual e a companhia de trens pediram mais
prazo para se manifestar.
Nas investigações, a Promotoria do Patrimônio cita 30
ocorrências nas duas linhas em
menos de 50 dias. Na quintafeira passada, o rompimento de
um cabo provocou aumento no
intervalo entre os trens e gerou
cerca de quatro horas de transtornos e atrasos a passageiros
da linha 9. "O início da operação
comercial das linhas pela concessionária ViaMobilidade
ocorreu dentro de um contexto
de pendências contratuais da
CPTM, pela existência, até os
dias atuais, de obras inacabadas
que deveriam ter sido executadas, na sua integralidade, por
terceiros contratados pela
CPTM", afirma a concessionária ao responder a um dos 49
quesitos do documento, ao qual
a reportagem teve acesso.
Questionada sobre quais são
os problemas de manutenção
encontrados e quais obras foram entregues inacabadas, a
ViaMobilidade diz, em nota,
que não comenta processos judiciais em andamento.
Na queda de braço entre governo e concessionária, a gestão
Rodrigo Garcia (PSDB) afirmou
na noite de quinta-feira passada
que a Secretaria de Transportes
Metropolitanos voltou a multar
a concessionária, em R$ 3,6 milhões, por "não cumprimento
contratual", e reincidência em
falhas, como abertura de portas
do lado contrário à plataforma e
desrespeito à sinalização. Desde março, as multas já somam
R$ 7,9 milhões. A ViaMobilidade, que segundo o governo, recorre das primeiras infrações,
disse que não foi comunicada
da decisão.
Um dos casos listados pela
Promotoria é o acidente envolvendo um trem da linha 8-diamante, que bateu em uma contenção na plataforma de desembarque da estação Júlio
Prestes, no centro, na manhã de
10 de março. Um funcionário e
um passageiro ficaram feridos.
Por causa da ocorrência, na
época a secretaria notificou a
concessionária, que demitiu o
operador do trem.
Na próxima semana, a Promotoria do Patrimônio e a Promotoria de Justiça do Consumidor pretendem realizar uma
reunião com representantes da
concessionária e do governo
paulista para saber detalhes sobre os problemas. Ao final das
investigações, o Ministério Público afirma que pode até pedir
indenização coletiva à ViaMobilidade, se for comprovada má
prestação de serviços.
Possíveis irregularidades no
contrato de concessão, de 30
anos, também estão sendo investigadas pelo Ministério Público. O contrato com o governo
estadual foi assinado em 30 de
junho.
Em sua defesa, a concessionária aponta a existência de diversos problemas relevantes,
tanto do ponto de vista operacional quanto de segurança,
"verificados por ocasião da realização das manutenções preventiva e corretiva dos ativos" e
"que não poderiam ter sido

identificados, dadas, entre outras razões, a limitações operacionais e físicas de acesso aos
equipamentos e instalações,
bem como a limitação da
abrangência dos testes nos sistemas a fim de atestar o funcionamento e suas condições".
Na semana passada, o site
Diário dos Transportes publicou que um levantamento feito pela ViaMobilidade, confirmado pelo jornal Folha de
S.Paulo, mostrou que a concessionária começou a operar
com 65% da frota com revisão
vencida. De um total de 46
trens, o documento aponta
que 30 estavam com pendências, citadas como vitais para o
bom funcionamento.
Ainda conforme o documento, entre os trens está o que se
acidentou na estação Júlio Prestes. Há casos de quase 2 milhões
de quilômetros sem revisão no
rodeiro, o conjunto das rodas
dos trens. "Essa revisão precisa
ser a cada 1,2 milhão de quilômetros", afirma José Claudinei
Messias, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das
Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana.
Questionada pela reportagem sobre a falta de revisões, a
ViaMobilidade afirmou somente que tem um relatório de auditor independente, após o processo de transição operacional,
informando as condições da
frota. "O poder concedente
também recebeu o relatório sobre o estado dos trens, bem como os possíveis efeitos na prestação de serviço."
A Promotoria de Patrimônio
diz estar com os dados em mãos
e que está pedindo esclarecimentos à concessionária e ao
governo. Ainda no relatório enviado ao Ministério Público, a
ViaMobilidade afirma que tem
enfrentado diversas ocorrências de furtos de cabos, o que
tem afetado a operação, e que
os casos são decorrentes da
vulnerabilidade das linhas em
algumas regiões.
A concessionária pede ainda
para se levar em consideração
que o início da concessão é
muito recente e que as falhas
apontadas foram corrigidas no
menor tempo possível. E fala de
ações de melhoria, como treinamento de operador de trem
com um número maior de horas práticas.
O presidente do sindicato
confirma o reforço no treinamento e diz que esse foi um dos
principais problemas relacionados ao curto tempo de transição. Segundo ele, a maioria dos
2.000 funcionários é nova no
trabalho. Messias destaca que
trem metropolitano é diferente
de metrô -a ViaMobilidade
também é responsável pela linha 5 do Metrô de São Paulo. "O
trem metropolitano atravessa
cidade, bairros populosos, passagem de nível, por baixo de
viadutos e pontes", afirma. A
possível falta de experiência da
concessionária está entre os
pontos investigados pelo Ministério Público.
À Promotoria, a ViaMobilidade diz que investirá R$ 3,8 bilhões para a compra de 36 novas composições, modernização das estações, ampliação das
instalações, aperfeiçoamento
da qualidade e segurança dos
serviços e uma série de mudanças estruturais para ampliar o
conforto dos passageiros e evitar que panes ocorram e prejudiquem o funcionamento das
linhas 8 e 9. "Cada trem terá oito
carros e capacidade para transportar até 2.000 passageiros",
afirma a concessionária à reportagem. O primeiro trem deverá ser entregue em 2023.
Para a concessão, em abril
do ano passado, a CCR e o
Grupo Ruas venceram o leilão
da das linhas 8-diamante e 9esmeralda da CPTM. A oferta
mínima estipulada pelo governo era de R$ 324 milhões, e o
consórcio ViaMobilidade, formado pelas empresas vencedoras, ofereceu R$ 980 milhões.

Sábado, domingo e segunda-feira, 14, 15 e 16 de maio de 2022
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Rio de Janeiro/Mundo
SEGURANÇA

O Governo do Rio de Janeiro
atrasará a instalação de câmeras portáteis nos uniformes de
policiais militares de dez batalhões, porque a empresa fornecedora teria solicitado um adiamento de 20 dias para entregar
o serviço.
Inicialmente, a previsão era
de que o programa começasse a
funcionar nesta segunda-feira.
Com o adiamento, os equipamentos devem ser implementados só no começo de junho.
Segundo o governo estadual,
a empresa curitibana L8 Group
atribuiu o atraso a questões
operacionais.
Em razão disso, o estado vai
aplicar uma advertência à empresa. Segundo a lei de licitações, as penalidades pela inexecução total ou parcial de
contratos com o poder público
podem incluir penalidades como advertências, como fez o
governo fluminense, e aplicação de multas.
A licitação para instalar câmeras nas fardas de PMs foi
concluída em novembro do ano
passado. O estado contará com
21 mil dispositivos, sendo que
cada um deles custa R$ 296, totalizando mais de R$ 6 milhões.
De acordo com o governo estadual, 2.190 agentes usarão os
dispositivos de vigilância. Policiais usaram os dispositivos durante o Réveillon, que serviu como uma espécie de evento-teste. No entanto, segundo a Polícia Militar, nenhuma de suas
equipes usa câmera em uniformes no momento.
A corporação diz ainda que
os equipamentos começarão a
ser instalados nestas unidades:
1º CPA (Comando de Policiamento de Área), 2º BPM (Botafogo), 3º BPM (Méier), 4º BPM
(São Cristóvão), 5º BPM (Praça
da Harmonia), 6º BPM (Tijuca),
16º BPM (Olaria), 17º BPM (Ilha
do Governador), 19º BPM (Copacabana), 22º BPM (Maré) e
23º (Leblon).
Os dispositivos começam a
gravar automaticamente por
12 horas quando os policiais
os retiram de uma espécie de
totem que ficará nos batalhões, usando reconhecimento facial. Eles também permitem que funcionários no cen-
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Governo do RJ adia
instalação de câmeras
em uniformes de PMs
MATHEUS ROCHA/FOLHAPRESS

OUTONO: Variação de nebulosidade. Manhã

tro de monitoramento conversem com o policial.
Todas as imagens e áudios
são transmitidos em tempo real
ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no centro
da cidade, e ficam armazenados
em uma nuvem por 60 dias. Segundo a empresa, eles passam
por uma autenticação que impede qualquer tipo de edição ou
alteração.
Em casos mais sensíveis ou
complexos, um botão na câmera pode ser acionado pelo
policial ou de forma remota
para que a gravação tenha melhor qualidade -como acontece em São Paulo, onde a ativação é automática em caso de
disparo de arma de fogo. Nesses casos, ela fica armazenada
por até um ano.
Especialistas em segurança
pública dizem que a implementação dos dispositivos é importante para diminuir a letalidade
policial. O Rio de Janeiro tem índices elevados de mortes em
ações da polícia.
Segundo dados do Fórum
Brasileiro de Segurança Pública, o estado foi o quinto em letalidade policial em 2020. A cidade do Rio foi o município brasileiro com os maiores números
absolutos de mortes em intervenções policiais, com 415 vítimas. Os dados constam do
Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no ano
passado.
Pesquisas já comprovam a
eficácia das câmeras para reduzir o uso da força durante abordagens policiais.
Um estudo divulgado em
outubro concluiu que as câmeras nos uniformes resultaram
em uma queda de até 61% no
uso de força pelos agentes de
segurança, incluindo uso de
força física, armas letais e não
letais, algemas e realização de
prisões em ocorrências com a
presença de civis.
A pesquisa foi realizada por
pesquisadores das universidades de Warwick, Queen
Mary e da London School of
Economics, no Reino Unido, e
da PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica), com base
em experimento realizado
com a Polícia Militar de Santa
Catarina entre setembro e dezembro de 2018.

Nota
JUSTIÇA ADIA INTERROGATÓRIO DE JAIRINHO,
ACUSADO DE MATAR HENRY BOREL
O interrogatório do ex-vereador Jairo Souza Santos Junior, o Dr.
Jairinho, foi adiado para o dia 13 de junho. A previsão era que
ele fosse ouvido no dia 1º de junho, mas a 2ª Vara Criminal do
Rio de Janeiro atendeu ao pedido da defesa, que citou decisão
de habeas corpus determinando a oitiva do perito assistente
Sami El Jundi, contratado pela defesa. Pelo habeas corpus, a
defesa poderia decidir pela separação do interrogatório do
acusado e do perito, com prazo de cinco dias entre eles. O exvereador Jairo Souza dos Santos Júnior, o Dr. Jairinho, e a
professora Monique Medeiros da Costa e Silva, padrasto e a
mãe do menino Henry Borel, 4 anos, são acusados pela morte
no dia 8 de março do ano passado da criança –vítima de
torturas antes do crime no apartamento em que moravam na
Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Turquia rechaça adesão da
Suécia e da Finlândia à Otan
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

O

processo de expansão da Otan em reação à invasão russa
da Ucrânia ganhou o reforço de
um relatório da Suécia que sugere seguir os passos da vizinha
Finlândia e pedir a adesão à
aliança militar ocidental.
Nesta mesma sexta-feira,
contudo, a Turquia jogou um
balde de água fria com a primeira oposição interna séria à iniciativa. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou
acompanhar o caso dos países
nórdicos e não ter "visões positivas" sobre a intenção de entrar
no grupo. Único membro da
Otan no Oriente Médio, a Turquia apoia Kiev na guerra, mas é
uma aliada próxima e ambígua
de Vladimir Putin.
Para um novo membro ser
aceito na aliança liderada pelos
EUA, hoje com 30 integrantes, é
preciso que os Parlamentos nacionais de todos os futuros colegas aprovem a medida. Uma rejeição trava o mecanismo.

Erdogan tem relação conflituosa com a aliança, que abriga
sua arquirrival histórica Grécia,
cuja adesão com a Turquia em
1952 foi criticada pelo presidente. "Não queremos repetir os erros. Além disso, os países escandinavos são a casa de organizações terroristas. Não é possível
para nós sermos a favor."
O líder turco, que usou sua
posição mais neutra para tentar
mediar a paz entre Kiev e Moscou, deu a senha: vai querer que
a Suécia, particularmente, extradite opositores exilados, como
membros do PKK (Partido dos
Trabalhadores do Curdistão) ou
seguidores de Fethullah Gulen, o
clérigo que mora nos Estados
Unidos acusado de inspirar um
golpe contra Erdogan em 2016.
A resistência turca, que se soma à já famosa compra de sistemas antiaéreos da Rússia e a
consequente expulsão do programa do caça americano F-35,
ocorre em meio ao tom triunfalista anti-Kremlin da Otan.
Na quinta-feira passadaa, a
Finlândia anunciou que pedirá

para entrar na Otan. Nesta sexta,
o Parlamento da vizinha Suécia
divulgou um relatório que, embora não seja definitivo, indica
que o país quer a mesma coisa.
A percepção de que Moscou
representa um ameaça real aumentou brutalmente nos dois
países nórdicos, vizinhos inclusive fronteiriços no caso finlandês da terra de Putin, após a invasão da Ucrânia.
"Uma adesão terá um efeito
dissuasivo no norte da Europa",
afirma o texto de 43 páginas, elaborado pelo governo e pelos
partidos representados no Parlamento. O texto diz que "não se
podem excluir provocações e represálias russas" pela medida,
mas que o risco é baixo. "Nossa
opinião é a de que não sofreremos um ataque militar convencional como reação a uma eventual candidatura", afirmou a
chanceler do país, Ann Linde. O
relatório abre caminho para a
aprovação do pedido pelo Parlamento.
A recomendação deverá ser
seguida pela mudança na posição histórica do principal partido do país, o Social Democrata,
que divulga seu parecer sobre a
adesão no domingo. Já há maioria na Casa e na opinião pública
em favor da medida, cuja aprovação deve ocorrer no mesmo
dia ou na semana que vem.
Além dos turcos, os nórdicos

estão de olho também na reação
da Hungria, integrante europeu
da Otan mais próximo de Putin.
Até aqui, o autocrático primeiro-ministro Viktor Orbán tem
apoiado a aliança militar, mas
resistido a ações como o corte
da compra de petróleo russo.
Se a oposição turca for vencida, a decisão reverterá mais de
200 anos de história. A Suécia se
orgulhava de sua neutralidade,
decidida em 1809 após a perda
da mesma Finlândia para o Império Russo. Já a Finlândia era
neutra desde o fim a Segunda
Guerra, na qual lutou duas vezes
contra a União Soviética.
Moscou adotou um tom
ameaçador sobre a adesão de
Helsinque e fará o mesmo com
Estocolmo. O Kremlin afirmou
que a adesão é um risco para a
segurança nacional russa, uma
terminologia sombria, porque
remete à retórica contrária a
eventual adesão da Ucrânia à
Otan antes da guerra.
A medida mais provável, de
acordo com observadores militares, é o deslocamento oficial
de mísseis com capacidade nuclear para Kaliningrado, região
russa espremida entre Lituânia
e Polônia, à beira do mesmo
mar Báltico que banha Suécia e
Finlândia. Estocolmo já disse
que isso não significaria muito,
por considerar que os russos já
têm essas armas por lá.

