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CNC estima
faturamento
recorde 
do comércio

DIA DAS CRIANÇAS

Pesquisa da Confederação
Nacional  do Comércio  de
Bens,  Serviços  e  Turismo
(CNC), divulgada ontem, es-
tima que a movimentação fi-
nanceira do varejo para o Dia
das Crianças, comemorado
no próximo dia 12, deverá al-
cançar R$ 7,43 bilhões. Caso
seja confirmada essa expec-
tativa,  será o maior fatura-
mento do comércio varejista
nacional para a data, desde
2015, quando atingiu R$ 7,52
bilhões. Essa é a terceira data
mais importante do varejo,
depois do Natal e do Dia das
Mães.  No ano passado, a mo-
vimentação financeira para a
celebração das crianças tota-
lizou R$ 6,52 bilhões, menor
resultado desde 2009, de R$
6,18 bilhões, mostrando re-
tração de 11,3% em relação a
2019, de R$ 7,35 bilhões. De
acordo com economista sê-
nior da CNC, Fabio Bentes, o
avanço de 14% em 2021,  já
descontada a inflação, é atri-
buído à fraca base comparati-
va de 2020 sobre 2019, quan-
do a receita das vendas so-
mou R$ 7,35 bilhões. O eco-
nomista acredita que, tal co-
mo aconteceu a  part ir  de
2017 e observado nos anos
anteriores, a tendência é de
recuperação das vendas. “De
2017 em diante,  as  vendas
vieram crescendo pouco, mas
cresceram, e foram interrom-
pidas por esse ano atípico de
2020 (devido à pandemia da
covid-19)”, disse o economis-
ta. PÁGINA 2
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PARAÍSO FISCAL

Comissão convoca
Paulo Guedes para
explicar offshore 

Câmara e Senado aprovaram ontem requerimentos para ouvir o
ministro Paulo Guedes (Economia) (foto) e o presidente do Banco
Central, Roberto Campos Neto, sobre a manutenção de offshores
em paraísos fiscais. Na Câmara, como se trata de uma convocação, o
ministro é obrigado a comparecer. Ainda não há data. A convocação
de Guedes foi aprovada pela Comissão de Trabalho, Administração
e Serviço Público a partir de requerimentos apresentados pelos de-
putados Kim Kataguiri (DEM-SP) e Paulo Ramos (PDT-RJ). Eles
querem que o ministro esclareça suas movimentações financeiras
no exterior através de offshore. "Há indícios graves de que Paulo
Guedes manteve offshore em desacordo com o Código de Conduta
da Alta Administração Federal, além de ter atuado na reforma tribu-
tária para retirar a tributação de offshores, o que configura, no míni-
mo, conflito de interesse", disse Kataguiri. "O ministro deve explica-
ções à sociedade." PÁGINA 2

FOLHAPRESS

Em mais um sinal de perda de fôlego, a produção industrial brasileira
caiu 0,7% em agosto, na comparação com julho. Foi a terceira baixa con-
secutiva, mostram dados divulgados ontem pelo IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística). Com o resultado, a indústria ficou 2,9%

abaixo do patamar pré-pandemia, de fevereiro do ano passado. Tam-
bém está em nível 19,1% inferior ao recorde, de maio de 2011. O resulta-
do de agosto veio abaixo do esperado pelo mercado. Analistas consulta-
dos pela agência Bloomberg projetavam retração de 0,4%. PÁGINA 2

Na 3a queda seguida, produção
industrial recua 0,7% em agosto

IBGE

GENOCÍDIO

CPI da Covid
vai recomendar
o indiciamento
de Bolsonaro 

O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL),
afirmou que vai apresentar um texto final robusto, incluindo a reco-
mendação para indiciamento do presidente Jair Bolsonaro (foto). Se-
gundo Renan, a comissão não vai "miar" ao produzir o relatório. "(Jair
Bolsonaro) Pode ser e com certeza será (indiciado). Nós não vamos
falar grosso na investigação e miar no relatório. Ele com certeza será
pelo crime que praticou", afirmou Renan Calheiros, ao chegar para a
sessão. O relator afirmou que as figuras centrais de seu relatório serão
o presidente, ministros de Estado e membros do chamado gabinete
paralelo. "(Serão figuras centrais entre os indiciados) O presidente da
República, os ministros, aquelas pessoas que tiveram participação
efetiva no gabinete paralelo e todos aqueles que tiveram responsabili-
dade no desvio de dinheiro público e na roubalheira. Então essas pes-
soas serão responsabilizadas", afirmou. "Nós utilizaremos os tipos pe-
nais do crime comum, crime de responsabilidade, do crime contra a
vida, do crime contra a humanidade e estamos avaliando com relação
a indígenas do genocídio", completou. PÁGINA 3
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Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(23/09) 6,25%
Poupança 3
(6/10) 0,36%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M -0,64% (set.)
IPCA 5 1,10% (set.)
CDI
0,07 até o dia 05/out
OURO
BM&F/grama R$ 306,50
EURO Comercial 
Compra: 6,3595 Venda: 6,3601

EURO turismo 
Compra: 6,4302 Venda: 6,6102
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,4605 Venda: 5,4611
DÓLAR comercial
Compra: 5,4834 Venda: 5,4840
DÓLAR turismo
Compra: 5,5058 Venda: 5,6858

P.ACUCAR-CBDON NM 25.30 +6.80 +1.61

BRASIL ON NM 30.59 +4.76 +1.39

AMERICANAS ON NM 30.49 +3.81 +1.12

SANTANDER BRUNT 36.71 +2.86 +1.02

ITAUUNIBANCOPN EDC N1 24.93 +2.42 +0.59

BANCO PAN PN N1 14.48 −6.40 −0.99

CVC BRASIL ON NM 20.24 −5.90 −1.27

GRUPO SOMA ON NM 16.10 −4.68 −0.79

EMBRAER ON NM 22.96 −4.53 −1.09

GOL PN N2 20.17 −3.17 −0.66

PETROBRAS PN N2 29.42 +2.19 +0.63

VALE ON NM 74.95 −0.72 −0.54

ITAUUNIBANCOPN EDC N1 24.93 +2.42 +0.59

BRASIL ON NM 30.59 +4.76 +1.39

PETRORIO ON NM 26.27 +0.81 +0.21

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 34.314,67 +0,92

NASDAQ Composite 14.433,83 +1,25

Euro STOXX 50 4.064,61 +1,63

CAC 40 6.576,28 +1,52

FTSE 100 7.077,1 +0,94

DAX 15.194,49 +1,05

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,06% / 110.457,64 / 64,55 / Volume: 30.084.499.627 / Quantidade: 3.921.980
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Economia

Bovespa estaciona nos
110 mil pontos e dólar
chega perto de R$ 5,50
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS

Em um dia marcado pelo
bom humor nos mercados
globais, a Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) andou de
lado. O Ibovespa (Índice Bo-
vespa) teve leve alta de 0,06%,
a 110.457 pontos. Já o dólar
avançou 0,71%, a R$ 5,4849.

Ainda sobre a inflação glo-
bal, o petróleo voltou a subir
ontem, um dia depois da Opep
(Organização dos Países Ex-
portadores de Petróleo) e alia-
dos decidirem manter o atual
nível de produção, mesmo
diante de uma demanda cres-
cente por energia.

O barril do Brent, referên-
cia para o mercado, subiu
1,72%, a US$ 82,66 (R$ 451,41).

Rafael Ribeiro, analista da
Clear Corretora, destaca que,
apesar do efeito do petróleo

sobre a inflação, a alta da com-
modity beneficiou as ações da
Petrobras, que renovaram a
máxima do ano neste pregão.

Os papéis da estatal tiveram
valorizações de 2,19% (PETR4)
e 1,67% (PETR3). As maiores
baixas foram do Banco Pan (-
6,4%) e da CVC (-5,9%).

Nos Estados Unidos, Dow
Jones, S&P 500 e Nasdaq avan-
çaram 0,92%, 1,05% e 1,25%.

A forte alta em Wall Street
teve como destaques Apple,
Microsoft, Amazon e Alpha-
bet, que subiram mais de 1%
cada, após um forte movimen-
to de venda no dia anterior.

O Facebook subiu 2,1%, um
dia depois de sofrer baixa de
5% quando suas redes sociais
ficaram fora do ar.

O S&P 500 registrou seu
quarto dia consecutivo de va-
riações de 1% em qualquer di-
reção. 
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Na 3a queda seguida, produção
industrial recua 0,7% em agosto 
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

E
m mais um sinal de per-
da de fôlego, a produção
industrial brasileira caiu

0,7% em agosto, na comparação
com julho. Foi a terceira baixa
consecutiva, mostram dados di-
vulgados ontem pelo IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística).

Com o resultado, a indústria
ficou 2,9% abaixo do patamar
pré-pandemia, de fevereiro do
ano passado. Também está em
nível 19,1% inferior ao recorde,
de maio de 2011.

O resultado de agosto veio
abaixo do esperado pelo merca-
do. Analistas consultados pela
agência Bloomberg projetavam
retração de 0,4%.

"Existem fatores que a gente
vem elencando nos últimos me-
ses. O resultado de agosto não di-
fere muito. Fica bem evidente o
desarranjo das cadeias produti-
vas. Também fica evidente o im-
pacto do aumento de custos",
afirmou André Macedo, gerente
da pesquisa do IBGE.

"Pelo lado da demanda do-
méstica, a gente observa dificul-
dades há algum tempo. Temos
mais de 14 milhões (de pessoas)

fora do mercado de trabalho,
massa de salários que não evolui,
precarização do emprego", com-
pletou.

O recuo da atividade indus-
trial teve perfil disseminado em
agosto. Atingiu 15 dos 26 ramos
pesquisados.

A queda foi puxada por outros
produtos químicos (-6,4%), co-
que, produtos derivados do pe-
tróleo e biocombustíveis (-2,6%),
veículos automotores, reboques
e carrocerias (-3,1%) e produtos
farmoquímicos e farmacêuticos
(-9,3%).

O IBGE informou que, na
comparação com agosto de 2020,
a produção industrial também
recuou 0,7%. Foi a primeira que-
da após 11 meses de avanço.

No ano, o indicador acumu-
lou alta de 9,2% entre janeiro e
agosto. Em período maior, de
12 meses, houve crescimento
de 7,2%.

Em meio ao processo de rea-
bertura da economia, a produ-
ção industrial passou a emitir si-
nais de dificuldades no país.

Uma das ameaças no radar
das fábricas é a escassez de insu-
mos. O quadro afeta segmentos
como o automotivo, que prevê
melhora consistente no abasteci-

mento de matérias-primas só em
2022. A falta de componentes é
associada ao desarranjo nas ca-
deias produtivas provocado pela
pandemia.

Para complicar a situação, a
escassez de insumos tem sido
acompanhada pela disparada de
preços. Em agosto, a inflação da
indústria teve alta nas 24 ativida-
des analisadas pelo IPP (Índice
de Preços ao Produtor), apontou
o IBGE no último dia 29.

O IPP mede a variação dos
preços na "porta de entrada das
fábricas", sem o efeito de impos-
tos e fretes. Ou seja, capta os va-
lores de mercadorias usadas nas
linhas de produção. Em 12 meses
até agosto, o indicador acumu-
lou alta de 33,08%.

Segundo o IBGE, a produção
industrial em agosto ficou 6%
abaixo do nível de dezembro de
2020. Ao longo do ano passado, o
setor foi beneficiado por estímu-
los como o auxílio emergencial,
reduzido em 2021.

Com o avanço da vacinação
contra a Covid-19, houve reaber-
tura de outros setores da econo-
mia nos últimos meses, como o
de serviços. Assim, a renda das
famílias não é mais direcionada
apenas a bens de origem indus-

trial, indicou André Macedo, ge-
rente da pesquisa do IBGE. A
"concorrência" entre os setores
também ajuda a explicar a perda
de gás das fábricas, segundo ele.

Para o Iedi (Instituto de Estu-
dos para o Desenvolvimento In-
dustrial), as fábricas estão "sem
pulso".

"Os obstáculos são de diferen-
tes ordens: do lado da oferta, ain-
da há gargalos na obtenção de
insumos e pressão de custos; do
lado da demanda, a inflação cor-
rói poder de compra da popula-
ção em um quadro de elevado
desemprego. Além disso, o am-
biente de incerteza se mantém,
renovando suas causas sob os
riscos da crise hídrica e da tensão
política", indicou o Iedi.

Das 26 atividades pesquisadas
na indústria, 19 estão abaixo do
patamar pré-pandemia. O ramo
mais distante é o de veículos au-
tomotores, reboques e carroce-
rias. Encontra-se em nível 20,9%
inferior ao de fevereiro de 2020.

As outras sete atividades ana-
lisadas apresentam desempenho
positivo. O ramo de máquinas e
equipamentos está em patamar
16,9% superior ao pré-crise. É a
maior distância positiva frente a
fevereiro do ano passado.

Grupo CCR vence leilão do Aeroporto da Pampulha
O Grupo CCR venceu ontem o

leilão para administração privada
do Aeroporto Carlos Drummond
de Andrade - Aeroporto da Pam-
pulha, em Belo Horizonte. O lance
vencedor da outorga fixa foi de R$
34 milhões, 245,29% acima do va-
lor mínimo, fixado em R$ 9,8 mi-
lhões. O leilão ocorreu na B3 Bolsa
de Valores de São Paulo. 

De acordo com o governo de
Minas Gerais, o grupo vencedor

terá, a partir de agora, a concessão
da exploração comercial, e deverá
executar a ampliação e a manu-
tenção da infraestrutura do aero-
porto. São esperados investimen-
tos privados da ordem de R$ 151
milhões. Desse total, cerca de R$
65 milhões deverão ser investidos
nos primeiros 36 meses, destina-
dos, entre outros serviços, à cons-
trução de um terminal de aviação
geral, sistema de pistas de táxi, re-

cuperação parcial do pavimento
da pista e preparação para novos
hangares.

Além disso, a concessão, de 30
anos, deverá gerar também a arre-
cadação anual de Outorga Variá-
vel, correspondente a um percen-
tual da receita bruta obtida pelo
concessionário. O projeto estima
ainda R$ 99 milhões em impostos
federais, estaduais e municipais.

O Aeroporto da Pampulha

atende, atualmente, ao tráfego de
aeronaves da aviação executiva e
aviação geral, sendo um dos prin-
cipais polos de manutenção de
aeronaves e helicópteros do país.
Existem em funcionamento cerca
de 30 hangares no local.

Nos últimos cinco anos, a mé-
dia anual no aeroporto foi de 323,9
mil passageiros transportados e
movimentação de 41,5 mil aero-
naves. 
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Comissão convoca Guedes para
explicar offshore em paraíso fiscal
WASHINGTON LUIZ E 
DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS

Câmara e Senado aprovaram
ontem requerimentos para ouvir
o ministro Paulo Guedes (Econo-
mia) e o presidente do Banco
Central, Roberto Campos Neto,
sobre a manutenção de offshores
em paraísos fiscais. Na Câmara,
como se trata de uma convoca-
ção, o ministro é obrigado a com-
parecer. Ainda não há data.

A convocação de Guedes foi
aprovada pela Comissão de Tra-
balho, Administração e Serviço
Público a partir de requerimentos
apresentados pelos deputados
Kim Kataguiri (DEM-SP) e Paulo
Ramos (PDT-RJ). Eles querem
que o ministro esclareça suas mo-
vimentações financeiras no exte-
rior através de offshore.

"Há indícios graves de que
Paulo Guedes manteve offshore
em desacordo com o Código de
Conduta da Alta Administração
Federal, além de ter atuado na re-
forma tributária para retirar a tri-
butação de offshores, o que confi-
gura, no mínimo, conflito de inte-
resse", disse Kataguiri. "O minis-
tro deve explicações à sociedade."

Já no Senado, a CAE (Comis-
são de Assuntos Econômicos)
aprovou convite para Guedes e
Campos Neto. Por se tratar de
convite, eles não são obrigados a
comparecer, mas o líder do gover-
no na Casa, senador Fernando
Bezerra (MDB-PE), afirmou que
os dois já se comprometeram a ir
ao colegiado em 19 de outubro.

A existência dos investimentos
de Guedes e Campos Neto no ex-
terior foi revelada no domingo
passado por veículos como a re-
vista Piauí e o jornal El País, que
participam do projeto do Consór-
cio Internacional de Jornalistas In-
vestigativos, o ICIJ. Os documen-
tos fazem parte da Pandora Pa-
pers, investigação sobre paraísos
fiscais promovida pelo consórcio.

Os parlamentares querem que
o ministro e o presidente do BC
expliquem as razões e as circuns-
tâncias para manterem os inves-
timentos. Eles também querem
saber se Guedes tem "outras em-
presas ou investimentos simila-
res" em instituições financeiras
no exterior.

O requerimento do senador
Alessandro Vieira (Cidadania-
SE), argumenta que "diante das

flutuações do câmbio nos últimos
anos, há de se apurar se não ca-
racteriza conflito de interesse por
parte do Ministro da Economia a
manutenção da referida offshore
com volume vultoso de aplicação
em dólares, quando da condução
da política econômica do Brasil".

O presidente da CAE, Otto
Alencar (PSD-BA), defendeu que
Guedes explique ainda por que
ele defendeu excluir taxação de
paraíso fiscal da proposta de re-
forma do Imposto de Renda.

"O agravamento maior da
questão é inclusive esse projeto
[de reforma do IR] que tramita
na CAE, quando foi retirado des-
sa reforma a tributação desses
recursos em paraísos fiscais. Is-
so agrava muito; por que não co-
brar imposto de pessoas ricas,
milionárias, que aplicam em pa-
raísos fiscais?", perguntou Alen-
car.

Diante das publicações, o pro-
curador-geral da República, Au-
gusto Aras, determinou na segun-
da-feira a instauração de uma
apuração preliminar sobre as
offshores ligadas ao ministro e ao
presidente do BC. O procedimen-
to é chamado notícia de fato.

Nesta fase, como é de praxe, o
chefe do Ministério Público Fede-
ral vai colher informações sobre o
caso, o que inclui um pedido de
esclarecimentos a Guedes e a
Campos Neto.

A avaliação sobre a eventual
instauração de inquérito junto ao
STF (Supremo Tribunal Federal),
onde ministros de Estado têm fo-
ro, ocorre somente em etapa pos-
terior.

Em outra frente, representan-
tes da oposição ao governo do
presidente Jair Bolsonaro proto-
colou pedidos de investigação
no STF. As petições, como são
chamados os procedimentos, fo-
ram apresentadas pelo senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e
pelo PDT.

O ministro Dias Toffoli foi sor-
teado como relator.

O Ministério da Economia afir-
ma que "toda a atuação privada
do Ministro Paulo Guedes, ante-
rior à investidura no cargo de mi-
nistro, foi devidamente declarada
à Receita Federal, Comissão de
Ética Pública e aos demais órgãos
competentes, o que inclui a sua
participação societária na empre-
sa mencionada".

CÂMARA

CNC estima faturamento
recorde do varejo para 
o Dia das Crianças

COMÉRCIO

ALANA GANDRA/ABRASIL 

Pesquisa da Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC), di-
vulgada ontem, estima que a
movimentação financeira do
varejo para o Dia das Crianças,
comemorado no próximo dia
12, deverá alcançar R$ 7,43 bi-
lhões. Caso seja confirmada es-
sa expectativa, será o maior fatu-
ramento do comércio varejista
nacional para a data, desde
2015, quando atingiu R$ 7,52 bi-
lhões. Essa é a terceira data mais
importante do varejo, depois do
Natal e do Dia das Mães.  

No ano passado, a movimen-
tação financeira para a celebra-
ção das crianças totalizou R$
6,52 bilhões, menor resultado
desde 2009, de R$ 6,18 bilhões,
mostrando retração de 11,3%
em relação a 2019, de R$ 7,35 bi-
lhões. De acordo com econo-
mista sênior da CNC, Fabio Ben-
tes, o avanço de 14% em 2021, já
descontada a inflação, é atribuí-
do à fraca base comparativa de
2020 sobre 2019, quando a re-
ceita das vendas somou R$ 7,35
bilhões. O economista acredita
que, tal como aconteceu a partir
de 2017 e observado nos anos
anteriores, a tendência é de re-
cuperação das vendas. “De 2017
em diante, as vendas vieram
crescendo pouco, mas cresce-
ram, e foram interrompidas por
esse ano atípico de 2020 (devido
à pandemia da covid-19)”, disse
o economista.

A expectativa de expansão
das vendas este ano, se deve ao
aumento de 34% na circulação
de consumidores registrado
desde o fim da segunda onda da
crise sanitária, em outubro de
2020, até o final do mês passado.
“Isso aí é o lastro do otimismo
no comércio. Foi assim também

nas datas comemorativas pós
segunda onda da covid-19. Des-
de o final da segunda onda, a
gente observa um aumento con-
tínuo na movimentação do va-
rejo”. Segundo a CNC, o ramo
de eletroeletrônicos e brinque-
dos será mais uma vez o desta-
que das vendas para o Dia das
Crianças, respondendo por 31%
do volume projetado, ou o equi-
valente a R$ 2,31 bilhões, segui-
do pelo ramo de vestuário e cal-
çados (R$ 2,21 bilhões), com
crescimento real em relação à
mesma data de 2020 em torno
de 28% a 29%.

A análise regional revela que
o estado de São Paulo se man-
tém na liderança absoluta, com
movimentação financeira de R$
2,68 bilhões, seguido por Minas
Gerais (R$ 758,5 milhões), Rio
Grande do Sul (R$ 687,2 mi-
lhões) e Rio de Janeiro (R$ 655,7
milhões). Juntos, os quatro esta-
dos deverão responder por
53,4% do total movimentado na
data comemorativa. 

A pesquisa mostra, por outro
lado, que as maiores taxas em
relação a 2020 são esperadas no
Espírito Santo (18,3%), Bahia
(4,5%) e Paraná (4,4%), onde a
recuperação do comércio se
mostra mais forte do que nos
demais estados.

INFLAÇÃO
Fabio Bentes disse que ape-

sar do aumento na circulação
de consumidores, o varejo bra-
sileiro terá dificuldades para
evitar repasses aos preços de
bens e serviços ao consumidor
final diante da inflação anuali-
zada de 10,1%, segundo o Índi-
ce de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-15). Os itens que
compõem a cesta típica da data
aumentaram 7%, maior taxa
desde 2016 (8,8%). 
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Em SP, sete hospitais 
da Prevent Senior
funcionam sem licença

IRREGULARIDADE

MARIANA
ZYLBERKAN/FOLHAPRESS

A operadora de saúde Pre-
vent Senior, investigada pela
CPI da Covid, mantém 7 de
suas 13 unidades de hospitais
e prontos-socorros em funcio-
namento sem a licença neces-
sária emitida pela Prefeitura
de São Paulo. A irregularidade
prevê pena de multas, fecha-
mento administrativo e de-
mais sanções legais. A infor-
mação foi revelada por levan-
tamento do jornal Folha de
S.Paulo.

Além das unidades da
Mooca, onde um pronto-so-
corro atende sem alvará espe-
cífico, e da Vila Olímpia, na
qual funciona um hospital de
campanha sem autorização -
ambas multadas na semana
passada-, há problemas em
mais cinco endereços da Pre-
vent Senior na cidade.

A falta de licença de funcio-
namento foi informada na se-
gunda-feira passada pela pre-
feitura em relação a hospitais
nos bairros de Santana, Santa
Cecília, Liberdade, Jardim
Paulista e Pinheiros.

De acordo com a Secretaria
Municipal de Subprefeituras,
as unidades Jardim Paulista,
na avenida Brigadeiro Luís
Antonio, e Pinheiros, na rua
Cristiano Viana, onde funcio-
nam pronto-socorro e leitos
de internação, foram multa-
das na última sexta-feira em
R$ 33,7 mil e R$ 91,6 mil, res-
pectivamente.

Os demais endereços foram
alvo de fiscalização para a
aplicação de multas nesta se-
gunda-feira. Ao todo, nas
ações recentes da gestão mu-
nicipal, a empresa já foi mul-
tada em R$ 260,3 mil.

A Folha de S.Paulo revelou
na semana passada que o
pronto-socorro da unidade Al-
to da Mooca funciona desde
2012, quando foi inaugurado,
sem alvará emitido pela Vigi-
lância Sanitária.

O prédio daquele endereço
também é alvo de investigação
do Ministério Público por su-
posto envolvimento na cha-
mada máfia do ISS, que cobra
propina para que incida me-
nos imposto em obras recém-
entregues.

Inaugurada em maio de
2018, a unidade Santana, na
rua Augusto Tolle, estava com
a solicitação de licença em
análise por não ter sido apre-
sentada parte da documenta-
ção necessária, como o certifi-
cado de conclusão da obra, se-
gurança da edificação, entre
outros papéis.

"A ausência dos documen-
tos necessários para regulari-
zação ocasionou no indeferi-
mento do pedido e, nos próxi-
mos dias, uma ação fiscaliza-
tória autuará a unidade com
aplicação de multa por funcio-
nar de forma irregular", infor-
mou a prefeitura em nota.

Aberta em 2020, a unidade

de internação Liberdade, na
rua Mituto Mizumoto, funcio-
na sem licença e foi alvo de fis-
calização na última segunda-
feira. O mesmo ocorreu com a
unidade de cirurgia eletiva
Santa Cecília, na rua Jaguari-
be, para a qual também não foi
emitido o documento.

A reportagem da Folha de
S.Paulo questionou a adminis-
tração municipal sobre a li-
cença de mais endereços da
rede Prevent Senior na capital
paulista. Segundo informado
pela secretaria, as unidades
Dubai, Itaim, Rússia, Butantã
e Belenzinho estão regulares.

Já a licença de funciona-
mento do pronto-socorro da
unidade Paraíso, localizado na
rua Maestro Cardim, está in-
completa. A prefeitura infor-
ma que aguarda laudo técnico
do Corpo de Bombeiros para
emitir a licença do prédio
inaugurado em 2009.

Procurada pela Folha de
S.Paulo, a Prevent Senior afir-
mou em nota que desconhece
as autuações e que todos os
esclarecimentos serão presta-
dos às autoridades.

Ao ser questionada pela fal-
ta de fiscalização anterior nos
endereços, já que as irregula-
ridades na maioria dos casos
se prolongam há anos, a Se-
cretaria Municipal das Sub-
prefeituras informou que a re-
gularização do licenciamento
deve partir do próprio em-
preendedor.

"As providências cabíveis
foram tomadas de forma con-
comitante às denúncias", in-
formou em nota.

A Prevent Senior foi alvo re-
cente de protesto na unidade
Paraíso. Na última quinta-fei-
ra, manifestantes lançaram
tinta vermelha na fachada do
prédio, onde funciona a sede
administrativa. No dia seguin-
te, funcionários da empresa
realizaram uma manifestação
defendendo os serviços pres-
tados pelo plano de saúde.

A operadora de plano de
saúde está no centro da CPI do
Senado que investiga o com-
bate à pandemia de Covid-19
no país. A empresa é acusada,
entre outros pontos, de ter ad-
ministrado sem consentimen-
to medicamentos sem com-
provação científica contra o
coronavírus em pacientes que
buscaram atendimento em
suas unidades.

A Prevent Senior também é
acusada de adulterar o regis-
tro de casos de coronavírus
atendidos na rede.

Além da CPI da Covid no
Senado, a Câmara Municipal
de São Paulo aprovou, na
quinta-feira (30), uma CPI pa-
ra investigar a companhia.

Na Assembleia Legislativa
de São Paulo, existe também o
projeto de uma CPI. Em 27 de
setembro, foi protocolado re-
querimento por deputados.
Para entrar em funcionamen-
to, porém, a CPI ainda precisa
ser aprovada.

Bancada bolsonarista tentará
barrar CPI da Prevent na Alesp 
BANCADA BOLSONARISTA 

Deputados estaduais que in-
tegram a bancada bolsonarista
na Alesp (Assembleia Legislati-
va de São Paulo) vão tentar im-
pedir a votação em que se deci-
dirá sobre a urgência da im-
plantação de uma CPI para in-
vestigar a conduta da operado-
ra de saúde Prevent Senior du-
rante a pandemia de Covid-19.

A votação está marcada pa-
ra a tarde desta quarta-feira.
Para a comissão ser aprovada,
é necessário o apoio de ao me-
nos 48 dos 94 parlamentares.

O projeto de resolução que
cria a CPI foi protocolado no
dia 27 de setembro. Agora, a
tramitação urgente será apre-
ciada pelos parlamentares em

plenário.
A deputada Janaina Pas-

choal (PSL) afirmou que irá
pedir verificação de votos e
usar outros recursos previstos
em regimento para barrar a
deliberação.

Deputada estadual mais vo-
tada da história, Janaina man-
tém relação ambígua com o
presidente Jair Bolsonaro, al-
ternando críticas e elogios.
Nos últimos tempos, contudo,
a defesa do governo federal
tem prevalecido.

Segundo Janaina, a estraté-
gia de obstrução da CPI na
Alesp conta com apoio de de-
putados do PSL, PRTB e PTB.
"Talvez outros partidos ve-
nham conosco, estamos con-
versando", disse.
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GENOCÍDIO

RENATO MACHADO/FOLHAPRESS

O
relator da CPI da Co-
vid, senador Renan
Calheiros (MDB-AL),

afirmou que vai apresentar um
texto final robusto, incluindo a
recomendação para indicia-
mento do presidente Jair Bolso-
naro. Segundo Renan, a comis-
são não vai "miar" ao produzir o
relatório.

"(Jair Bolsonaro) Pode ser e
com certeza será (indiciado). Nós
não vamos falar grosso na investi-
gação e miar no relatório. Ele
com certeza será pelo crime que
praticou", afirmou Renan Calhei-
ros, ao chegar para a sessão.

O relator afirmou que as figu-
ras centrais de seu relatório se-
rão o presidente, ministros de
Estado e membros do chamado
gabinete paralelo.

"(Serão figuras centrais entre
os indiciados) O presidente da
República, os ministros, aquelas
pessoas que tiveram participa-
ção efetiva no gabinete paralelo
e todos aqueles que tiveram res-
ponsabilidade no desvio de di-
nheiro público e na roubalheira.
Então essas pessoas serão res-
ponsabilizadas", afirmou.

"Nós utilizaremos os tipos
penais do crime comum, crime
de responsabilidade, do crime
contra a vida, do crime contra a
humanidade e estamos avalian-
do com relação a indígenas do
genocídio", completou.

O relator da CPI da Covid ain-
da afirmou que pretende dividir
as recomendações de indicia-
mento, de acordo com o foro
adequado para cada um dos
atores políticos. Disse que será
encaminhado à Procuradoria
Geral da República apenas as
questões referentes àquele ór-
gão e que os demais pontos se-
rão levados ao Ministério Públi-
co Federal de São Paulo e do
Distrito Federal. Também será
encaminhado material ao Tri-
bunal de Contas da União.

Também antes da sessão, o
vice-presidente da comissão,
senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP), afirmou que a co-
missão vai recomendar o indi-
ciamento de mais de 30 pessoas.

"Acho que serão mais de 30
(indiciados). Inevitavelmente, o
presidente da República tem vá-
rios tipos penais para serem en-
caixados", afirmou.

Renan Calheiros afirmou que
não haverá tempo hábil para
ouvir mais depoentes, além des-
ta semana. No entanto, a comis-
são deve aprovar requerimento
prevendo o envio de questioná-
rios para os ministros Marcelo

Queiroga (Saúde) e Paulo Gue-
des (Economia).

"Não vamos poder mais ouvir
o Queiroga, mas temos muita

coisa para perguntar para ele.
Não vamos ouvir o ministro
Paulo Guedes, mas temos muita
coisa para perguntar para ele.

Então o ideal é que a gente apro-
ve questionários e os envie ain-
da para termos as respostas",
afirmou.

Governo Bolsonaro não consegue
comprovar entrega de 4,8 mil respiradores 
VINICIUS SASSINE/FOLHAPRESS

Uma auditoria da CGU (Con-
troladoria-Geral da União)
apontou ausência de comprova-
ção de entrega pelo Ministério
da Saúde e de efetivo recebi-
mento por estados e municípios
de 4.816 respiradores que custa-
ram R$ 273,3 milhões ao gover-
no Jair Bolsonaro.

A VTCLog, empresa alvo da
CPI da Covid na reta final do co-
legiado, é a responsável por
emitir os comprovantes de en-
trega. O depoimento de um dos
sócios da VTCLog, Raimundo

Nonato Brasil, ocorreu ontem. 
A VTCLog, contratada pelo

Ministério da Saúde para distri-
buir vacinas contra a Covid-19 e
outros insumos, é investigada
pela CPI em razão de diversas
suspeitas.

Uma denúncia investigada
diz respeito a um aditivo que
elevou um contrato em R$ 88
milhões, durante a pandemia, a
partir de uma suposta ação do
então diretor do Departamento
de Logística em Saúde, Roberto
Ferreira Dias.

Outra suspeita investigada pe-
la CPI é de pagamentos de bole-

tos de Dias, no valor de R$ 47 mil,
pela Voetur, uma subsidiária da
VTCLog. A suspeita da CPI é que
os pagamentos foram uma forma
de propina ao então diretor.

Os senadores também tenta-
ram rastrear, sem sucesso até
agora, o destino de saques milio-
nários em dinheiro vivo feitos
por um motoboy da empresa. Os
saques somaram R$ 4,7 milhões.

O motoboy prestou depoi-
mento na comissão, disse ter
frequentado o Ministério da
Saúde e ter entregue um pendri-
ve no andar onde atuava o dire-
tor de Logística. A CPI não con-

seguiu avançar nesse caso.
A história dos respiradores

ainda não entrou no radar da co-
missão. Ela está descrita em um
relatório de 170 páginas da CGU,
referente às demonstrações con-
tábeis dos gastos do Ministério
da Saúde no ano de 2020.

O documento foi concluído
em 4 de agosto e inserido no sis-
tema de consulta pública de au-
ditorias no último dia 22. Os au-
ditores constataram uma ausên-
cia de comprovantes de entrega
que confirmem o "efetivo rece-
bimento" de 4.816 respiradores
por estados e municípios.

RENATO MACHADO/FOLHAPRESS

Em sessão ontem, os senadores da CPI da Co-
vid apresentaram irregularidades em série nos
contratos da VTCLog com o Ministério da Saúde,
que passam por negócios sem licitação, reajustes
com indícios de sobrepreço e a grande quantidade
de transações com recursos em espécie.

Os diretores da empresa, porém, buscaram
afastar os indícios de irregularidades, argumen-
tando que os reajustes nos contratos se deram
por causa da "alta da demanda" durante a pan-
demia.

Em um momento que arrancou risos dos se-
nadores, o sócio da empresa Raimundo Nonato
Brasil afirmou que as transações em espécie en-
volvendo milhões de reais se deram por se tratar
de uma "empresa familiar", que ainda não se
modernizou.

A CPI começou a última semana de depoimen-
tos com a oitiva de Nonato para esclarecer as de-
núncias de um esquema de corrupção envolvendo
a empresa e o ex-diretor de logística do ministério
Roberto Ferreira Dias.

O empresário, sócio de um negócio que detém
contratos de milhões de reais com o governo fede-
ral, ressaltou que era um homem "simples" e "hu-
milde" e por isso estava com dificuldades para res-
ponder algumas perguntas. Os senadores permiti-
ram que a diretora-executiva da empresa, An-
dreia Lima, se juntasse para ajudar a esclarecer
questões.

A VTCLog entrou no radar da CPI pela suspei-
ta de existir um esquema para direcionar contra-
tos e reajustá-los acima do considerado legal. A
empresa é responsável pela logística de distribui-
ção e armazenamento de insumos da área de saú-
de, entre eles a vacina contra a Covid-19.

Roberto Ferreira Dias teria autorizado um adi-
tivo de 1.800% em contrato com a VTCLog. O se-
nador Humberto Costa (PT-PE) apontou que o
valor do reajuste indicado pela área técnica seria
de R$ 1 milhão, mas a empresa estaria defenden-
do R$ 57 milhões.

"Esses R$ 18 milhões eram um meio-termo en-
tre o que queria o jurídico do ministério, que era 1
milhão, e a conta pela cláusula que o contrato ti-
nha anteriormente, então ficou em 18 milhões de-
pois que o doutor Roberto Dias propôs esse meio
termo", afirmou o petista.

Nonato negou que os aumentos chegaram a
atingir esse índice, mas atribuiu eventuais altas no
preço a ajustes para atender a demanda.

"A VTCLog não nasceu na pandemia e foi por
conta de sua experiência e capacidade operacio-
nal e respeito ao mercado que ela foi capaz de su-
portar o aumento da demanda de recebimento e
distribuição de milhares de EPIs, álcool em gel,
máscaras e aventais, respiradores, cilindros e usi-

nas de oxigênio", afirmou.
Questionado sobre outro reajuste, no valor de

R$ 97 milhões, atribuiu este à alta da demanda
"São vários fatores: ele tem o transporte, ele

tem a distribuição, ele tem a armazenagem. Ele
é muito complexo, é logística. Não é um item só,
são vários itens que compõem essa planilha de
R$97 milhões."

"Com toda a humildade, esse nosso contrato
com a instituição Ministério da Saúde é sob de-
manda. Se tiver demanda, a gente, a empresa fa-
tura", completou.

O relator Renan Calheiros (MDB-AL) também
questionou duramente o fato de que muitos con-
tratos da empresa, alguns deles em vigor, foram fe-
chados sem licitação, entre os anos de 2016 e 2018.
A pasta era comandada na ocasião pelo atual lí-
der do governo na Câmara, deputado Ricardo
Barros (PP-PR). São oito contratos que totalizam
R$ 335 milhões.

Renan então apontou que Barros ainda extin-
guiu a unidade do Ministério da Saúde que seria
responsável pelas questões de logística.

"E há, ainda, uma informação mais grave: é
que o Ricardo Barros extinguiu o cargo do Minis-
tério da Saúde que fazia exatamente o transporte,
a logística e, no seu lugar, contratou, sem licitação,
a VTCLog. Ainda há esse antecedente, que é um
antecedente, assim, discutível sob qualquer aspec-
to", afirmou Renan.

Questionado, Nonato afirmou que não tem
"nenhuma ligação com o senhor Ricardo Barros".

O sócio da VTCLog também negou qualquer ti-
po de relação e favorecimento ao então diretor de
logística Roberto Ferreira Dias. Disse que apenas
tiveram reuniões de trabalho com o então diretor
no prédio do Ministério da Saúde.

Senadores então questionaram que boletos em
nome de Dias foram pagos em uma agência ban-
cária no exato momento em que um motoboy da
VTCLog estava presente. A CPI tem as imagens
desses momentos.

"Com todo respeito, o boleto do senhor Roberto
Ferreira Dias, ele é cliente de outra empresa do
grupo, a Voetur Turismo, não é a VTCLog. A
VTCLog não pagou o boleto do senhor Dias A
VTCLog não pagou o boleto", afirmou.

O empresário, no entanto, não conseguiu expli-
car a coincidência dos eventos. Por isso, Andréia
Lima depois buscou explicar que Dias havia feito o
pagamento de um boleto da VoeTur em dinheiro
vivo. O motoboy estaria com os recursos do pró-
prio Dias ao efetuar o pagamento na agência ban-
cária e não com dinheiro da VTCLog.

Renan aproveitou a deixa e perguntou por que
uma empresa que detém contratos de milhões de
reais com o poder público ainda realiza transa-
ções em espécie, dificultando o controle e a trans-
parência.

CPI vê irregularidades em contratos da
VTCLog e sócio culpa alta demanda 

CPI vai recomendar o
indiciamento de Bolsonaro 

Nota
MPF VÊ RISCO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E 
RECOMENDA FIM DE 'TRIBUNAL IDEOLÓGICO DO NEM

O MPF (Ministério Público Federal) recomendou que o governo
Bolsonaro se abstenha de criar uma espécie de "tribunal ideológico"
para questões do Enem. A Procuradoria Federal dos Direitos do
Cidadão considerou que o ato pode representar ataque à liberdade de
expressão e ao pluralismo de ideias. O Inep (Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais) tinha pronta uma portaria que
estabelece uma instância permanente de análise ideológica dos itens

das avaliações da educação básica. O documento prevê veto a
"questões subjetivas" e atenção a "valores morais". O
posicionamento da procuradoria vem após questionamento do PSOL
com base nas revelações da reportagem. Em julho, o ministro da
Educação, pastor Milton Ribeiro, mentiu ao negar na Câmara que
iniciativa sequer existisse, o que contradiz os registros dos processos
internos. A procuradoria, no entanto, confirma a tramitação dos
processos, como já mostrado pela Folha, bem como a existência da
minuta que "estabelece critérios de avaliação e institui a Comissão de
Revisão dos processos de Avaliação da Educação Básica".



Após vacinar 46,8% da
população, Caxias põe
fim ao uso de máscaras

COVID-19

A Prefeitura de Duque de
Caxias, no Rio de Janeiro, pu-
blicou um decreto ontem de-
sobrigando o uso de máscaras
faciais no município. A medida
vale tanto para locais abertos
quanto os fechados e foi decla-
rada levando em consideração
a queda no contágio de Covid-
19 na região e a elevação no
número de vacinados.

Apesar das pressões do pre-
sidente Jair Bolsonaro, o Mi-
nistério da Saúde não reco-
menda a desobrigação de más-
caras e ainda não há data certa
para que a providência seja
adotada de forma nacional.

Segundo a Prefeitura de
Duque de Caxias, sob gestão
Washington Reis (MDB) (fo-
to), a proteção será exigida
quando uma pessoa estiver in-
fectada pelo coronavírus ou
suspeitar que possa ter sido
contaminada pela doença.

O município registrou cer-
ca de 900 mil doses de vacina
aplicadas contra a Covid-19 e
46,8% da população está total-
mente imunizada.

Em abril, o prefeito Washing-
ton Reis foi criticado após ser fil-
mado aparentando estar apli-
cando vacina em uma pessoa.
Em nota, a prefeitura disse ser
apenas "encenação". Na época,
a vacinação no município era
marcada por desorganização,
filas e muita aglomeração.

Reis foi acometido pela Co-
vid-19 e internado duas vezes.
A última delas, caso de rein-
fecção, ocorreu em julho deste
ano. Ainda no início da pande-
mia, em março de 2020, ele
defendeu que as igrejas pu-
dessem permanecer abertas, o
que estava vetado à época.

Com a sinalização de que a
capital do Rio de Janeiro estu-
da desobrigar o uso de másca-
ras em locais fechados até no-
vembro, diversos especialistas
de saúde têm alertado para as
consequências e dito que ain-
da não é a hora para isso.

"Esse é um vírus que surfa
nas oportunidades. E o que a
gente tem que fazer é não dar
oportunidade", disse Flávio
Guimarães da Fonseca, presi-
dente da SBV (Sociedade Bra-
sileira de Virologia) e virolo-
gista da UFMG (Universidade
Federal de Minais Gerais).

Mesmo que o Rio atinja
65% de vacinados em dez dias
-o acordado era chegar a esse
patamar para flexibilizar o uso
de máscaras-, ainda seriam
necessárias mais duas sema-
nas após a aplicação da dose
para que a pessoa tenha a
imunização total.

Especialistas de saúde pe-
dem que as pessoas sigam
usando máscaras faciais, to-
mem as duas doses da vacina e
continuem com cuidados de
higiene, como lavar as mãos
com frequência.

Na cidade de São Paulo, a
reportagem apurou que estu-
dos são feitos sobre a flexibili-
zação do uso da máscara.
Atualmente, os parâmetros es-
timados para se chegar nesse
cenário incluem que 100% dos
idosos já estejam com dose de
reforço e 90% da população
adulta com esquema vacinal
completo. A gestão de Ricardo
Nunes (MDB) tem usado co-
mo exemplo o que tem sido
feito em Portugal.

Especialistas consultados
pela reportagem dizem acre-
ditar que o ideal seria aguar-
dar que cerca de 80% da popu-
lação já esteja imunizada para
se pensar em liberar a necessi-
dade de máscara, como avalia
o presidente da SPI (Socieda-
de Paulista de Infectologia) e
professor da Unesp (Universi-
dade Estadual Paulista), Car-
los Magno Fortaleza. "E nú-
mero de mortes diárias abaixo
de cem no país", diz. Atual-
mente, a média móvel de mor-
tes está por volta de 500.

NOVO NORMAL

Portugal ‘retoma vida’ após
vacinar 85% da população
GIULIANA
MIRANDA/FOLHAPRESS

C
om mais de 85% da
população completa-
mente vacinada, Por-

tugal praticamente não tem mais
pessoas elegíveis para imunizar.
Vários grandes centros de vaci-
nação estão sendo desmontados
e a força-tarefa responsável pelo
planejamento da campanha en-
cerrou os trabalhos na última se-
mana de setembro.

A alta cobertura vacinal -Por-
tugal é a nação com maior per-
centual de habitantes com o es-
quema de imunização comple-
to- permitiu a reabertura de to-
dos os setores de atividade, ain-
da que a variante delta continue
a avançar.

A cepa é responsável por pra-
ticamente 100% dos novos casos
de Covid-19 em todas as regiões
do país, mas os principais indi-
cadores da pandemia, como nú-
mero de infecções, mortes, hos-
pitalizações e taxa de transmis-
são, têm apresentado tendência
de queda.

O resultado da imunização
em Portugal é particularmente
notável em comparação com
outros países ricos, a exemplo
da França e dos Estados Unidos,
onde, embora haja doses dispo-
níveis para toda a população há
meses, a cobertura vacinal apre-
sente crescimento estagnado.

Com aproximadamente 10,1
milhões de habitantes, Portugal
também está bem à frente na
comparação com nações de po-
pulação similar na Europa –caso
da Grécia, que tem cerca de 60%
dos residentes com a imuniza-
ção completa.

Na última semana, publica-
ções internacionais como os jor-
nais americanos The New York
Times e The Washington Post
dedicaram longas reportagens à
situação portuguesa.

"Houve aqui um esforço de
coesão nacional que conduziu

muito a esses resultados. O as-
pecto mais importante foi, sem
dúvida nenhuma, a adesão dos
portugueses à vacinação, a tra-
dição de confiança nas autori-
dades de saúde e num plano de
vacinação que é voluntário e
que sempre teve como base a
melhor evidência científica",
avaliou a ministra da Saúde,
Marta Temido, em um balanço
da situação.

Coordenador da força-tarefa
de vacinação, o vice-almirante
Henrique Gouveia e Melo ga-
nhou status de herói nacional:
um raro exemplo de consenso
entre a opinião pública, políti-
cos de esquerda e de direita e re-
presentantes das classes médi-
cas. Diante do sucesso, já há
quem sugira uma eventual can-
didatura em eleições futuras.

Submarinista com experiência
em logística, Gouveia e Melo as-
sumiu a coordenação da força-
tarefa em fevereiro, quando a
campanha de imunização, inicia-
da no fim de dezembro, enfrenta-
va um cenário de morosidade e
denúncias de favorecimento.

A estratégia foi apostar em
grandes hubs de vacinação, com
agendamento prévio. Embora o
ritmo da campanha tenha sido
comprometido por atrasos pon-
tuais na entrega de doses con-
tratadas, o país conseguiu ante-
cipar várias vezes o cronograma.

A vacinação de imigrantes,
motivo de queixas frequentes
até agosto, também foi desburo-
cratizada. As autoridades acaba-
ram com o principal gargalo no
acesso aos imunizantes: a exi-
gência de apresentação do nú-
mero de inscrição no Serviço
Nacional de Saúde para fazer o
agendamento. Agora, basta
mostrar um documento de
identificação válido.

Em sua última apresentação
à frente da força-tarefa, Gouveia
e Melo destacou que o país tem
mais de 2 milhões de vacinas em
estoque, o que garantirá uma si-

tuação confortável em caso da
necessidade de aplicação de
uma terceira dose.

À imprensa na saída do even-
to ele agradeceu o empenho dos
portugueses e dos profissionais
de saúde e disse querer voltar ao
anonimato. "Julgo que temos de
estar todos contentes por termos,
em conjunto, feito uma coisa que
vai ficar na história. Agora vou
me despedir e vou voltar ao ano-
nimato das minhas funções mili-
tares, que é como deve de ser."

Embora o próprio Gouveia e
Melo tenha sido alvo de protestos
de integrantes do movimento an-
tivacinas, a expressão dos grupos
contrários à imunização é peque-
na no país. A estimativa oficial é
de que menos de 3% dos portu-
gueses tenham se recusado a re-
ceber as doses contra a Covid.

O cenário atual de sucesso
contrasta com o descontrole ge-
neralizado da pandemia em ja-
neiro, quando o número de in-
fecções e mortes disparou, le-
vando o Sistema Nacional de
Saúde (o SUS de Portugal) à bei-
ra do colapso.

Após ser apontado como um
bom exemplo de gestão da Covid-
19 nos primeiros meses de 2020,
Portugal viu a situação sair de
controle depois de o governo
afrouxar restrições que limitavam
a circulação e as aglomerações no
período de festas de fim de ano.

Para lidar com a situação,
Portugal implementou um res-
tritivo lockdown, que vigorou
por quase três meses.

DIA DA LIBERDADE
Na última sexta-feira, o país

viveu o que foi apelidado de "dia
da liberdade". Fechados desde o
começo da pandemia, em mar-
ço de 2020, bares e discotecas fi-
nalmente puderam reabrir, em-
bora com a entrada condiciona-
da à apresentação do certificado
de vacinação completa ou a um
teste laboratorial negativo para
o coronavírus.

A obrigatoriedade de másca-
ras acabou em várias situações
(mas foi mantida para o trans-
porte público, grandes lojas e
em locais com aglomerações em
espaços fechados). Também
deixaram de existir limitações
de horário de funcionamento e
de lotação para estabelecimen-
tos comerciais e eventos.

O fim das restrições movi-
mentou o fim de semana no
país. Na capital portuguesa, o
movimento nas ruas e nas casas
noturnas era similar ao anterior
à pandemia.

A participação de turistas
brasileiros na vida noturna, no
entanto, enfrenta algumas difi-
culdades. Como Portugal e Bra-
sil ainda não concluíram o acor-
do bilateral de validação de va-
cinas, o certificado emitido pelo
SUS não é aceito no país.

Com isso, a entrada nas disco-
tecas fica condicionada à apre-
sentação de um teste negativo
para a Covid: um exame de PCR
feito nas últimas 72 horas ou tes-
te de antígeno realizado até 48
horas antes da apresentação.

Embora já tenha o esquema
vacinal completo no Brasil, a en-
genheira paulistana Gabriela
Sacco, 34, foi uma das que preci-
saram apresentar o teste negati-
vo na entrada de uma discoteca
lisboeta no último sábado.

"Vim de férias visitar minha
prima que vive em Lisboa. É
chato e caro ter de fazer o teste,
mas faz parte. Eu já sabia que se-
ria assim. Honestamente, me
sinto mais segura para sair sa-
bendo que existe esse cuidado.
Em São Paulo, ainda não tive co-
ragem de ir para uma balada
neste ano", relata.

Apesar do clima de otimismo
pela reabertura, as autoridades
têm sido cautelosas com o de-
senvolvimento da situação epi-
demiológica. A manutenção das
regras sanitárias (e da quantida-
de de restrições) ainda é condi-
cionada a avaliações periódicas.

Europa
enfrenta
escassez de
mão de obra 

Em meio à atenuação da
pandemia de Covid-19 e a re-
tomada econômica, o merca-
do de trabalho europeu voltou
a sofrer com um problema que
atormenta o continente desde
o início da década de 2010: a
falta de mão de obra.

Do leste ao oeste da Europa,
a lacuna de trabalhadores já
afeta, principalmente, os seto-
res de construção e de servi-
ços, e governos, do Reino Uni-
do à Dinamarca, já começam a
correr atrás de soluções para
evitar uma nova freada da eco-
nomia. O contexto ainda traz
consigo o pacote trilionário
aprovado pela União Europeia
(UE) para retomar a economia
no pós-pandemia, o que, se-
gundo analistas, pode aumen-
tar ainda mais a escassez de
mão de obra.

A falta de caminhoneiros
no Reino Unido é um exemplo
do problema, que transcende
as fronteiras da UE. Nos últi-
mos dias, britânicos têm, lite-
ralmente, brigado em filas de
postos de combustíveis para
conseguir abastecer seus veí-
culos e já relatam falta de abas-
tecimento nos supermerca-
dos. Até então, grande parte
dos caminhoneiros que traba-
lhavam nas rodovias britâni-
cas eram migrantes de países
vizinhos, principalmente do
Leste Europeu. Com a saída do
Reino Unido da União Euro-
peia e, posteriormente, o fe-
chamento das fronteiras para
conter o avanço do coronaví-
rus, a migração de mão de
obra foi reduzida.

HÁ VAGAS

Setembro registra menor
número de óbitos por Covid 

Com quase 20 milhões de
doses de vacinas contra a Co-
vid-19 aplicadas na população,
o Estado do Rio de Janeiro regis-
trou, em setembro, o menor nú-
mero de óbitos provocados pelo
coronavírus desde o início deste
ano. No último mês, foram con-
tabilizados 2.070 óbitos (média
de 517 por semana), 35% a me-
nos do que o registrado em
agosto, quando 3.215 óbitos fo-
ram notificados e a variante
Delta se tornou predominante
no estado. Em abril, período de
maior mortalidade da doença
no estado, foram 7.905 vidas
perdidas, 75% a mais do que
contabilizado em setembro.

“A Secretaria de Estado de
Saúde identificou indicadores
precoces, como atendimentos
nas unidades de emergência,
muito menores do que os re-
gistrados ao longo da pande-
mia. É um momento de maior
tranquilidade, mas que ainda
requer colaboração da popula-
ção, com adesão à campanha
de vacinação, que tem se mos-
trado bastante satisfatória. Ho-

je, temos mais de 50% dos
adultos com o esquema vaci-
nal completo e mais de 90%
com a primeira dose. Estamos
caminhando para voltar à nor-
malidade aos poucos”, avalia
Alexandre Chieppe, secretário
estadual de Saúde.

Entre agosto e setembro, o
Estado do Rio de Janeiro teve
6.851.731 de doses aplicadas,
iniciou a campanha para ado-
lescentes e autorizou a dose de
reforço para idosos e profissio-
nais de saúde.

“Nosso objetivo com essas
medidas é avançar ainda mais
com a vacinação. O número de
óbitos cai em consequência
também de outros fatores, co-
mo redução dos casos graves,
internações e transmissão do
vírus. Tudo isso é conquistado
pela ciência e pela vacina”,
conclui o secretário.

Em relação ao número de
casos, a queda foi de 83% na
comparação entre a semana
epidemiológica 33 (período
entre 15 e 21 de agosto) com a
37 (de 12 a 18 de setembro).

Japão endurece discurso contra
incursões chinesas em Taiwan
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

Diante de uma onda recorde
de incursões militares da China
contra as defesas aéreas de Tai-
wan, o novo governo do Japão
endureceu o discurso e disse
que está se preparando para
"vários cenários" envolvendo a
ilha que Pequim considera sua.

Questionado sobre as ações
chinesas, o ministro das Rela-
ções Exteriores, Toshimitsu Mo-
tegi, deu um passo além da retó-
rica usual de seu país.

"Em vez de simplesmente
monitorar a situação, nós espe-
ramos pesar os diversos cená-
rios possíveis para considerar
quais opções nós temos, assim
como as preparações que deve-
mos fazer", afirmou

Motegi também reafirmou o
comprometimento com os laços
entre o país e os Estados Unidos,
o rival estratégico da China na
Guerra Fria 2.0.

A fala ocorreu ontem, um dia
depois de o novo premiê japo-
nês, Fumio Kishida, anunciar o
seu gabinete e a realização de
eleições gerais no dia 31 -algo
inusual nesta velocidade na po-
lítica do país, que visa legitimar
seu governo.

Motegi era egresso do gover-
no anterior, de Yoshihide Suga,
assim como o ministro da Defe-
sa, Kishi Nobuo. Isso sinaliza
continuidade nas políticas mais
duras em relação à China, ainda
que 13 dos 20 titulares de pastas
tenham sido trocados.

Kishida era chamado pela
mídia estatal chinesa de melhor
candidato possível a substituir
Suga, por seu passado modera-

do dentro do Partido Liberal De-
mocrático, majoritário no Japão.
Mas tudo indica que as falas
mais assertivas durante a cam-
panha não eram só para o públi-
co interno.

"A manutenção de Nobuo,
conhecido por seus laços com
Taiwan, pressagia uma linha
dura japonesa em suas preocu-
pações de segurança com a Chi-
na", escreveu Robert Ward, ana-
lista-chefe de Japão no Instituto
Internacional de Assuntos Es-
tratégicos (Londres).

A campanha chinesa chamou
atenção mundial. Da sexta-feira
(1º) até segunda (4), foram 149
aviões ao todo enviados para a
Zona de Identificação de Defesa
Aérea de Taiwan, o que obriga a
decolagem de caças para inter-
ceptação e alta tensão nas bate-
rias de mísseis.

O número é 27% maior do que
a totalidade do mês de setembro,
e sinaliza uma pressão múltipla
de Pequim sobre o território. Pri-
meiro, uma questão simbólica:
sexta foi o Dia Nacional chinês, e
o mesmo ocorrerá no dia 10 em
Taiwan, então a ditadura quer
enviar um recado contra arrou-
bos independentistas.

Segundo, a crescente movi-
mentação americana no Indo-
Pacífico. Nas últimas semanas,
Washington anunciou um pacto
militar que deverá dar submari-
nos nucleares à Austrália e reu-
niu pela primeira vez os chefes
de Estado do grupo anti-China
Quad (EUA, Japão, Austrália e
Índia).

No fim de semana, dois por-
ta-aviões americanos se uniram
ao novo navio do tipo britânico

num exercício com fragatas ja-
ponesas entre Taiwan e Okina-
wa, o que também pode ter sido
um gatilho para a demonstração
de força chinesa e aumentao o
risco de conflitos acidentais.

Na semana que vem, os sig-
natários do novo pacto militar
(EUA, Reino Unido e Austrália)
farão uma rodada de manobras
no contestado mar do Sul da
China, que Pequim considera
85% seu.

Só na segunda, foram 52 ca-
ças e bombardeiros enviados
para o sudoeste taiwanês, a
maior leva da história -à noite,
mais 4 aviões ainda rondaram a
ilha.

Analistas ponderam se Pe-
quim teria alguma vantagem em
usar a força para retomar Tai-
wan, governada por opositores
derrotados pelos comunistas
em 1949. Uma invasão poderia
falhar, ser muito custosa ou,
pior, atrair os EUA e aliados co-
mo o Japão para uma guerra.

Por outro lado, do ponto de
vista de sinalização, a escalada
militar é óbvia desde o ano pas-
sado. Os chineses treinam cons-
tantemente para a tomada de
ilhas menores pertencentes a
Taiwan e opções de bloqueio ao
território principal. Invasão,
contudo, é uma proposição bas-
tante difícil neste momento.

Assim, a confirmação de que
a militarização da política exter-
na japonesa, algo que ocorreu
nos governos de Shinzo Abe e
Taro Aso, é algo que veio para fi-
car parece clara. Há impactos
domésticos importantes, em um
país com forte história de paci-
fismo no pós-Guerra.

GUERRA
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