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"Falência da Rússia é só uma questão de tempo", diz chefe da UE

Diário da ManhãDiário da Manhã

 p res iden te  da  Comissão AEuropeia, Ursula von der Leyen, 
afirmou ontem (17/04) que a 

falência do Estado russo é apenas uma 
"questão de tempo" devido às sanções 
impostas pelo Ocidente após o regime 
de Vladimir Putin ter invadido a Ucrânia.
 "A falência do Estado russo é 
apenas uma questão de tempo", disse 
Von der Leyen para a edição de 
domingo do jornal alemão Bild.
 Von der Leyen afirmou que as 
sanções estão afetando cada vez mais 
a economia russa, "semana após 
semana", e que as "exportações de 
bens para a Rússia caíram 70%".
"Centenas de grandes empresas e 
milhares de especialistas deixaram o 
país. O PIB na Rússia, de acordo com 
as previsões atuais, irá diminuir em 
11%", afirmou a política alemã.
 A  U E  e s t á  n o  m o m e n t o 
elaborando num sexto pacote de 
sanções contra a Rússia. Segundo Von 
de Leyen, a nova rodada deve atingir 
bancos russos que vinham sendo 
poupados e o lucrativo setor de petróleo 
controlado por Moscou.
 "Continuamos a olhar para o 
setor bancário, especialmente o 
Sberbank, que sozinho representa 37% 
do setor bancário russo. E é claro que 

estamos lidando com questões de energia", completou a chefe do 
Executivo da UE.
 Até agora, a UE vem poupando o banco russo Sberbank porque, 
junto com o Gazprombank, ele é um dos principais canais para 
pagamentos de petróleo e gás russos.
 Von de Leyen ainda disse que reduzir os ganhos financeiros de 
Putin deve ser uma prioridade. "O petróleo está sendo comercializado 
globalmente", disse ela. "O que não deveria acontecer é que Putin está 
obtendo retornos ainda maiores em outros mercados para entregas que, 
de outra forma, iriam para a UE. Portanto, estamos desenvolvendo 
mecanismos inteligentes para que o próximo nível de sanções também 
inclua o petróleo".
Mais armas para a Ucrânia
 Von de Leyen também pediu aos Estados-membros que 
forneçam à Ucrânia sistemas de armas "rapidamente". "Isso se aplica a 

todos os Estados-membros: aqueles 
que  podem e  devem en t rega r 
rapidamente. Porque só assim a 
Ucrânia poderá sobreviver em sua 
aguda batalha defensiva contra a 
Rússia”, disse.
 Alguns países europeus vêm 
hesitando em relação à exportação de 
armas pesadas, como tanques ou 
caças, demonstrando preocupação de 
que tal medida possa escalar a guerra 
na Ucrânia para um conflito direto entre 
a Rússia e os membros da Otan.
 No entanto, Von der Leyen pediu 
aos líderes europeus para que não 
adiem as decisões sobre as diferenças 
de categoria de armamento. "Não faço 
distinção entre armas pesadas e leves”, 
disse.. "A Ucrânia tem que conseguir 
tudo o que precisa para se defender."
 Ainda na entrevista ao Bild am 
Sonntag, a presidente da Comissão 
Europeia disse ainda que os cidadãos 
e u r o p e u s  d e v e m  s e  p r e p a r a r 
mentalmente para um longo conflito na 
Ucrânia. "Temos que fazer de tudo para 
que isto acabe o mais rapidamente 
possível. E, ao mesmo tempo, temos 
que nos preparar para o fato de a 
guerra poder, na pior das hipóteses, 
durar meses ou talvez anos”, disse..
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om a entrega das Declarações 

Cdo Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) em curso, os 

bancos começam a oferecer aos 
clientes empréstimos para antecipar a 
restituição. As linhas de crédito são 
garantidas pela restituição que o 
contribuinte terá depois de processada 
a declaração, que deve ser enviada até 
31 de maio. Quem precisar antecipar o 
dinheiro, no entanto, precisa ter 
cuidado.
 Primeiramente, o cliente precisa 
estar ciente de que a antecipação 
representa uma operação de crédito, 
que cobra juros como qualquer 
empréstimo ou financiamento. Essa 
modalidade só é aconselhada em uma 
situação: quando o contribuinte precisa 
usar o dinheiro da restituição para pagar 
uma dívida.
 Mesmo ao pagar o débito, o 
cliente precisa ter cautela. Isso porque 
os especialistas recomendam antecipar 
a restituição apenas quando os juros da 
dívida forem maiores que os juros dos 
empréstimos oferecidos pelo banco. 

Normalmente, as taxas são próximas às 
do crédito consignado. Neste ano, os 
cinco maiores bancos do país oferecem 
juros que variam de 1,43% ao mês até 
1,79% ao mês.
 O contribuinte também precisa ter 
atenção para não cair na malha fina. 
Normalmente, os empréstimos de 
restituição são de prazo curto, no 
máximo de até seis meses. Caso a 
restituição atrase porque o declarante 
do Imposto de Renda errou ou omitiu 
informações, o empréstimo com juros 
mais baixos torna-se uma operação 

Antecipação da restituição do Imposto de Renda exige cuidado
convencional, com juros maiores.
 Segundo o Conselho Federal  de 
Contabilidade, erros na declaração e eventuais 
atrasos na restituição podem fazer o tomador 
cair numa nova bola de neve e contrair mais 
uma dívida. O órgão recomenda contrair a 
antecipação do Imposto de Renda apenas pelo 
contribuinte quem tem dívidas com juros mais 
elevados, como o cheque especial e o cartão de 
crédito, sem jamais usar o crédito para 
antecipar o consumo.
 Lotes de restituição
 A restituição será paga em cinco lotes. O 
va lor  será co locado à d isposição do 
contribuinte na agência bancária indicada na 
declaração. Confira as datas de pagamento:
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Aeroportos do Nordeste do Brasil S.A. 
Aviso: o texto abaixo é um resumo da respectiva ata. O inteiro teor desse documento 

poderá ser consultado na versão digital do Jornal Diário da Manhã, nessa mesma data

CNPJ Nº 33.919.741/0001-20 - NIRE 26.3.0004701-2
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 12/04/2022

1. Data, Hora e Local: Aos 12/04/2022, às 08:00h, na sede da Aeroportos do Nordeste do Brasil S.A., localizada na Rua Barão de 
Souza Leão, 425, 19º andar, Edf. Pontes Corporate Center, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.030-300 (“Companhia”). 2. Ordem 
do dia: Foi deliberado e aprovado, dentre outros, sobre a realização, bem como a negociação dos termos e condições, da 1ª emis -
são, pela Companhia, de notas comerciais escriturais, sem garantia, em série única (“Emissão” e “Notas Comerciais”, respectiva -
mente), que serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente), 
no valor total de R$300.000.000,00 na data de emissão das Notas Comerciais, com vencimento no prazo de 183 dias corridos 
contados da data de emissão das Notas Comerciais, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado ou resgate antecipado 
das Notas Comerciais, sendo certo que a remuneração das Notas Comerciais contemplará juros remuneratórios correspondentes 
à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra-grupo”, expressas 
na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, acres -
cida de spread (sobretaxa) de 1,23% ao ano, base 252 dias úteis. As Notas Comerciais não terão garantia real e não contarão com 
qualquer garantia fidejussória. Recife/PE, 12/04/2022. Mesa: Francisco Javier Marín San Andrés - Presidente, Representado 
por seu procurador Fernando Santiago Yus Sáenz de Cenzano; Nathália de Carvalho Grizzi Proto - Secretária

 B a n c o  P a n  c o n f i r m o u  o 

Ovazamento parcial de dados de 
cartões de seus clientes. De 

acordo com comunicado do banco, 
divulgado ontem (15), ocorreu cópia não 
autorizada de dados cadastrais, de limite 
disponível e saldo devedor, sem que 
tenham sido expostos dados completos 
de cartão, senhas ou qualquer dado que 
pudesse significar risco financeiro direto 
para os clientes.

 S e g u n d o  a  i n s t i t u i ç ã o 
f i n a n c e i r a ,  n ã o  h o u v e 
comprometimento de dados de conta 
corrente ou invasão à infraestrutura 
do banco.
 “Detectamos recentemente 
uma fragilidade na plataforma de um 
fornecedor de tecnologia, utilizada na 
Central de Atendimento a clientes do 
segmento de cartões. Ativamos 
nossos protocolos de segurança, 
notificamos a empresa de software 
p a r a  i m e d i a t a  c o r r e ç ã o  d a 
vulnerabi l idade e contratamos 
c o n s u l t o r i a  e s p e c i a l i z a d a 
independente para uma análise 
completa”, destaca o comunicado.
 No final do ano passado, o 
banco tinha mais de 17,1 milhões de 
clientes. A instituição teve lucro 
líquido de R milhões em 2021.

Banco Pan confirma vazamento de 
dados de clientes

DIÁRIO DA MANHÃ O MAIS LIDO
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