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cyan magenta  amarelo  preto

Governador
cancela
carnaval de
2022 na Bahia

DOENÇAS

O governador da Bahia, Rui
Costa (PT), oficializou na quin-
ta-feira o cancelamento do car-
naval em municípios baianos
em 2022. "A decisão está toma-
da: não haverá carnaval na Ba-
hia em fevereiro de 2022. Hoje
temos 2,4 milhões de baianos
com a vacina contra a Covid
em atraso. Além disso, estamos
lidando com uma epidemia de
gripe, que tem sobrecarregado
o sistema de saúde", disse Cos-
ta em uma rede social. De acor-
do com o governador, tornou-
se inviável realizar o Carnaval
no modelo tradicional, como
uma festa em larga escala.
"Precisamos ter responsabili-
dade com a saúde e a vida das
pessoas. [...] Mais para frente,
avaliaremos o que pode ser fei-
to e em que condições", afir-
mou. PÁGINA 5

O IPCA-15, considerado uma prévia da inflação oficial, registrou
alta de 0,78% em dezembro, após ficar em 1,17% em novembro. O IP-
CA-15 fechou o ano de 2021 em 10,42%, maior acumulado no ano
(em dezembro) registrado desde 2015 (10,71%). Em dezembro de
2020, a taxa registrada foi de 1,06%. Os dados foram divulgados pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na quinta-feira.
A meta do Banco Central para a inflação neste ano é de 3,75%, com

margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos, ou seja, po-
dendo variar entre 2,25% e 5,25%. Dos nove grupos de produtos e ser-
viços pesquisados pelo IBGE, sete apresentaram alta em dezembro.
O maior impacto (0,5 ponto percentual) e a maior variação (2,31%)
vieram mais uma vez do grupo dos transportes, que encerrou o ano
com alta acumulada de 21,35%, influenciado principalmente pela al-
ta nos preços dos combustíveis. PÁGINA 2

Prévia da inflação é maior desde 2015
IPCA

O país registrou a criação de 324,1 mil postos de trabalho
com carteira assinada em novembro, apontam dados divul-
gados na quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Previ-
dência. O saldo é 13% menor do que o registrado um ano
atrás. O resultado decorre da diferença entre 1,7 milhão de
contratações e 1,4 milhão de desligamentos, de acordo com
o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).
A criação de vagas foi puxada pelo setor de serviços, que ge-
rou 180,9 mil vagas após a reabertura das atividades e em
meio ao avanço da vacinação. Dentro de serviços, o segmen-
to que liderou a abertura de vagas foi o de informação, co-
municação, atividades financeiras, imobiliárias, profissio-
nais e administrativas (com 105,8 mil vagas abertas). Em se-
guida, ficou alojamento a alimentação (36,4 mil) e transpor-
te, armazenagem e correios (18 mil). O setor de serviços tem
sido a locomotiva da geração de empregos no país pós-pico
da pandemia, seguido por comércio (139,2 mil vagas abertas
em novembro). Também houve geração de vagas no mês em
construção (12,4 mil). Bruno Dalcolmo (foto), secretário-
executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, afirmou que
ainda espera números positivos no Caged no ano que vem,
mas sinalizou que os dados devem vir menos fortes devido
ao ritmo da economia. PÁGINA 2

CAGED

CRÍTICAS A QUEIROGA

País cria 324 mil empregos
com carteira em novembro 

ABRASIL

"Idiotice", "procrastinação", "absurdo" e "coisa da
idade da pedra". Esses foram alguns termos usados
por especialistas em infectologia e saúde pública ao
descrever a sugestão do ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga (foto), de abrir consulta pública para deci-
dir sobre a vacinação contra a Covid-19 de crianças

de 5 a 11 anos. O ministério anunciou a iniciativa
após a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária) aprovar o imunizante para a faixa etária. A
consulta deveria começar na quinta-feira e ir até 2 de
janeiro, mas a iniciativa não constava do portal da
Saúde até o final da tarde de quinta-feira. PÁGINA 5

Heleno libera
exploração de
diamantes em
terra de ‘RA’

GSI

O general Augusto Heleno,
ministro do GSI (Gabinete de
Segurança Institucional), au-
torizou um empresário a ex-
plorar diamantes em uma área
de 9.999,63 hectares em Rorai-
ma, na fronteira com a Guia-
na. A autorização inclui parce-
la expressiva de um assenta-
mento de reforma agrária de
3.178 hectares, destinado a 79
famílias. Heleno é secretário-
executivo do Conselho de De-
fesa Nacional, colegiado que
assessora o presidente Jair
Bolsonaro (PL) em assuntos
de defesa e soberania. Ao se-
cretário é dado o poder de di-
zer sim ou não a projetos de
mineração na faixa de frontei-
ra, em uma largura de até 150
quilômetros. PÁGINA 5

Dono da ITA
tem rastro 
de disputas
judiciais 

PICARETAGEM NO AR

O empresário Sidnei Piva, à
frente do grupo Itapemirim -
que controla a ITA, empresa aé-
rea cuja operação foi suspensa
no último dia 17, tem uma tra-
jetória marcada por acusações
de contratos não cumpridos e
processos judiciais. A própria
relação com os ex-controlado-
res da Itapemirim, companhia
conhecida pelo transporte ro-
doviário e que se aventurou na
aviação em junho deste ano, é
tumultuada e ainda não está
pacificada na Justiça. O início
da relação entre Sidnei Piva e as
empresas do grupo Itapemirim
data de meados de 2016, pou-
cos meses depois da apresenta-
ção do plano de recuperação
judicial pelos então controla-
dores da família Cola. PÁGINA 3

Consulta sobre vacinação de
crianças é idiotice e absurdo

ABRASIL

Cardeal 
Tempesta

PÁGINA 4

Um Menino
nos foi dado

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(8/12) 9,25%
Poupança 3
(24/12) 0,49%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,02% (nov.)
IPCA 0,95% (nov.)
CDI
0,52 até o dia 22/dez
OURO
BM&F/grama R$ 330,26
EURO Comercial 
Compra: 6,4169 Venda: 6,4176

EURO turismo 
Compra: 6,5112 Venda: 6,6912
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,6904 Venda: 5,6910
DÓLAR comercial
Compra: 5,6612 Venda: 5,6618
DÓLAR turismo
Compra: 5,7091 Venda: 5,8891

MARFRIG ON ED NM 22.73 +4.17 +0.91

EMBRAER ON NM 24.35 +3.18+0.75

BRF SA ON NM 22.62 +1.98 +0.44

MINERVA ON NM 10.53 +1.54 +0.16

IGUATEMI S.AUNT N1 183.00 +1.38 +2.49

MELIUZ ON NM 3.10 −6.34 −0.21

GETNET BR UNT 3.82 −5.91 −0.24

HAPVIDA ON NM 10.59 −4.16 −0.46

INTERMEDICA ON NM 61.45 −3.24 −2.06

PETZ ON NM 16.83 −2.89 −0.50

VALE ON NM 79.15 −0.96 −0.77

PETROBRAS PN N2 28.33 +0.60 +0.17

MAGAZ LUIZA ON NM 6.20 +0.65 +0.04

BRADESCO PN EDJ N1 19.24 +0.31 +0.06

ITAUUNIBANCOPN N1 21.34 +0.52 +0.11

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.950,56 +0,55

NASDAQ Composite 15.653,373 +0,85

Euro STOXX 50 4.266,41 +1,34

CAC 40 7.106,15 +0,77

FTSE 100 7.373,34 +0,43

DAX 15.756,31 +1,04

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -0,33% / 104.891,32 / -352,40 / Volume: 15.849.818.881 / Quantidade: 2.636.349
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Economia

Bolsa cai 0,33% e perde
os 105 mil pontos no
pregão antes do Natal

Em uma sessão marcada
pela baixa liquidez por conta
da proximidade das festas de
final de ano, a Bolsa de Valo-
res de São Paulo (Bovespa)
novamente se descolou do
movimento observado entre
os pares globais e fechou em
leve baixa.

O Ibovespa (Índice Boves-
pa) recuou 0,33% na quinta-
feira, encerrando o último pre-
gão antes do Natal aos 104.891
pontos. Na semana, o índice
acumulou queda de 2,15%.

O S&P 500 avançou 0,62%,
enquanto o Nasdaq teve ga-
nhos de 0,85%, e o Dow Jones,
de 0,55%.

O preço do barril de petró-
leo avançou 2,03%, aos US$
76,82 (R$ 437,13), a máxima de
fechamento desde 26 de no-
vembro e um ganho de 4,5%
na semana.

No câmbio, o dólar fechou
perto da estabilidade na quin-

ta-feira, contido por duas inter-
venções do BC (Banco Central)
com venda de moeda após a
cotação saltar acima de R$ 5,70.

Operadores relataram flu-
xos de saída de recursos, que
num período de liquidez me-
nor acabam fazendo mais pre-
ço nos negócios.

O dólar à vista foi a R$
5,7202 na máxima do pregão,
alta de 0,91%, às 11h55 e se
aproximou desse patamar por
volta de 13h13, quando o BC
anunciou o primeiro leilão de
venda de dólar à vista do dia. A
segunda operação ocorreu
perto de 14h. Nos dois leilões,
o BC colocou um total de US$
965 milhões (R$ 5,49 bilhões).

No fechamento de quinta-
feira, dólar à vista recuou
0,1%, a R$ 5,661. Na semana, a
moeda caiu 0,37%, reduzindo
os ganhos em dezembro para
0,47%. Em 2021, a cotação sal-
ta 9,09%.

Sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira, 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2021

CAGED

Brasil cria 324 mil empregos
com carteira em novembro 
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

O
país registrou a cria-
ção de 324,1 mil pos-
tos de trabalho com

carteira assinada em novembro,
apontam dados divulgados na
quinta-feira pelo Ministério do
Trabalho e Previdência. O saldo
é 13% menor do que o registrado
um ano atrás.

O resultado decorre da dife-
rença entre 1,7 milhão de con-
tratações e 1,4 milhão de desli-
gamentos, de acordo com o Ca-
ged (Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados).

A criação de vagas foi puxada
pelo setor de serviços, que gerou
180,9 mil vagas após a reabertu-
ra das atividades e em meio ao
avanço da vacinação.

Dentro de serviços, o seg-
mento que liderou a abertura de
vagas foi o de informação, co-
municação, atividades financei-
ras, imobiliárias, profissionais e
administrativas (com 105,8 mil
vagas abertas). Em seguida, fi-
cou alojamento a alimentação
(36,4 mil) e transporte, armaze-
nagem e correios (18 mil).

O setor de serviços tem sido a
locomotiva da geração de em-
pregos no país pós-pico da pan-
demia, seguido por comércio
(139,2 mil vagas abertas em no-
vembro). Também houve gera-
ção de vagas no mês em cons-
trução (12,4 mil).

Enquanto isso, a indústria
tem mostrado desaceleração
(8,1 mil vagas abertas em no-
vembro). A partir de abril, as fá-
bricas começaram a contratar
de maneira crescente para aten-
der a demanda por bens, mas
depois começaram a registrar
problemas como custos de
energia e problemas de forneci-
mento de peças.

Além disso, a proximidade do

fim do ano naturalmente gera
resultados piores devido à dis-
pensa de funcionários temporá-
rios após o fim do ciclo produti-
vo para as festas de fim de ano.

A agropecuária foi a única
que registrou fechamento (de
16,7 mil postos) em novembro,
sob efeitos no mercado de cana-
de-açúcar e de outros produtos.
De acordo com o ministério, são
impactos naturais do encerra-
mento do ciclo produtivo que
são observados todos os anos.

O saldo de novembro é infe-
rior ao de um ano atrás, quando
o país sofria de forma mais in-
tensa os efeitos da pandemia.
De acordo com os técnicos do
Ministério do Trabalho e Previ-
dência, essa variação é observa-
da principalmente pelos efeitos
do Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da
Renda (por meio do qual as em-
presas podiam cortar tempora-
riamente salário e jornada ou
suspender contratos de trabalho
e que fornecia um benefício
emergencial, o BEm, pago pelo
Tesouro Nacional ao funcioná-
rio afetado).

O programa, considerado
fundamental entre especialistas
para limitar as demissões du-
rante a pandemia de Covid-19,
foi encerrado. Com isso, a inter-
pretação da pasta é que os nú-
meros passaram a obedecer a
dinâmica natural da economia -
com resultados mais modestos.
Apesar disso, o Ministério desta-
ca que o número de admissões
ainda tem sido maior do que no
ano passado (116,5 mil contra-
tações a mais).

As cinco regiões brasileiras
apresentaram saldo positivo. O
Sudeste lidera a lista (com 178,4
mil postos criados), seguido por
Nordeste (58,1 mil), Sul (54 mil),
Centro-Oeste (17 mil postos) e

Norte (15,9 mil).
Considerando todo o ano de

2021, há recuperação expressiva
frente ao ano passado. Foi regis-
trado saldo de 2,9 milhões de
empregos, decorrente de 19,1
milhões de admissões e de 16,1
milhões de desligamentos (com
ajustes até novembro de 2021).

O valor é mais de 20 vezes o
registrado em 2020, quando o
país sofreu de forma mais inten-
sa os efeitos da pandemia (não é
possível comparar diretamente
com outros anos pois o Caged
segue uma nova metodologia
desde o ano passado).

Bruno Dalcolmo, secretário-
executivo do Ministério do Tra-
balho e Emprego, afirmou que
ainda espera números positivos
no Caged no ano que vem, mas
sinalizou que os dados devem
vir menos fortes devido ao ritmo
da economia.

"A expectativa para o próxi-
mo ano ainda é positiva, reco-
nhecendo, claro, que o emprego
formal é uma consequência do
crescimento geral da economia.
Se o crescimento geral da eco-
nomia termina não se confir-
mando muito forte, é natural
que os números positivos não
sejam tão fortes como neste
ano", disse.

Segundo ele, após os efeitos
da pandemia e com o encerra-
mento dos programas emergen-
ciais, é natural que os saldos do
Caged sejam mais módicos
diante de uma expansão mais
modesta da atividade.

O mercado prevê um cresci-
mento de 4,58% do PIB (Produto
Interno Bruto) para 2021, en-
quanto estima uma expansão de
apenas 0,5% para 2022 -de acor-
do com projeções compiladas
pelo Banco Central no boletim
Focus.

Enquanto isso, o salário de ad-

missão continua em queda. Em
novembro, os novos contratados
no país ganhavam em média R$
1.778,84 -uma retração real de 4%
em relação a um ano atrás.

Rodolfo Margato, economis-
ta da XP, afirma que o mercado
de trabalho formal no Brasil
continuará em expansão nos
próximos meses, embora a cria-
ção líquida de ocupações deva
perder velocidade. Esse cenário
incorpora a redução da cobertu-
ra do BEm e a desaceleração das
contratações nos setores de co-
mércio e serviços, em linha com
o cenário de enfraquecimento
da demanda doméstica.

Margato projeta uma criação
líquida de 2,83 milhões de em-
pregos formais em 2021. "Para
2022, esperamos adição de 950
mil ocupações com carteira as-
sinada", afirma em texto.

Os dados do Caged têm pas-
sado por mudanças significati-
vas entre a divulgação dos nú-
meros em cada mês e posterio-
res ajustes com informações en-
tregues pelas empresas fora do
prazo.

A diferença fez o ano de 2020,
que registrava inicialmente a
criação de 142,6 mil vagas, pas-
sar a apresentar um fechamento
de 191,5 mil vagas.

O efeito também é observado
em 2021. Levantamento da Folha
de S.Paulo mostrou que, de ja-
neiro a outubro, o resultado
atualizado do Caged aponta para
menos 166 mil postos criados do
que o anteriormente registrado.

A atualização é tradicional no
Caged e ocorria antes mesmo do
governo Bolsonaro, mas foi in-
tensificada tanto pela dificulda-
de das companhias de se adap-
tarem a uma mudança de meto-
dologia na coleta dos números
como pelas dificuldades impos-
tas pela pandemia.

MERCADOS

Servidores reagem a reajuste a policiais
e falam em maior greve em nove anos
FÁBIO PUPO, RENATO
MACHADO E MARCELO
ROCHA/FOLHAPRESS

Servidores federais insatisfei-
tos com a previsão de reajuste
salarial apenas para policiais em
2022 ameaçam deflagrar uma
greve tão grande quanto as pro-
movidas em 2012 durante o go-
verno Dilma Rousseff (PT).

Rudinei Marques, presidente
do Fonacate (Fórum Nacional
das Carreiras de Estado), afir-
mou na quinta-feira que muitas
categorias já se preparavam pa-
ra mobilizações a partir de ja-
neiro por aumento.

Segundo ele, o movimento
estava tímido, porém agora o
governo do presidente Jair Bol-
sonaro (PL) motivou uma rea-
ção mais enérgica.

"Bolsonaro pode reeditar a
maior greve do serviço público,
ocorrida em 2012, no governo
Dilma, por cometer os mesmos
erros. Visão fragmentária do Or-
çamento público e falta de diá-
logo", afirmou Marques.

O Fonacate representa car-
reiras típicas de Estado, a elite
do funcionalismo. São servido-
res de áreas como a tributária,
de arrecadação, de finanças, de
segurança pública, de diploma-

cia, de política monetária e do
Ministério Público.

As queixas contra a reserva
de R$ 1,7 bilhão no Orçamento,
aprovado na terça-feira, para
beneficiar policiais têm se espa-
lhado pelo Executivo e chegou
até ao Judiciário -magistrados
também querem aumento.

O movimento começou com
a entrega de cargos de chefia na
Receita. Reclamações já foram
feitas também por servidores do
Ipea (Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada), peritos médi-
cos, auditores agropecuários,
entre outros.

Procurado, o Ministério da
Economia afirmou que não irá
comentar.

Segundo Marques, o reajuste
para apenas algumas categorias
pode ser o estopim para uma in-
satisfação acumulada com o go-
verno também por outros moti-
vos. O principal deles, disse, é
interferência política em dife-
rentes órgãos.

Ele citou como exemplo inge-
rência na Polícia Federal, no Iba-
ma (Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis) e no ICMBio
(Instituto Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversidade).

Marques disse que uma mo-

bilização irá demandar esforço
extra neste momento em que há
servidores ainda em teletraba-
lho e pelas próprias dificuldades
da pandemia, mas afirmou que
o incômodo é grande, principal-
mente pelo privilégio dado a
apenas algumas categorias.

"O governo está atravessado
na garganta há muito tempo.
Deixar os outros sem nada está
incomodando e gerando indig-
nação como eu não via havia
muito tempo", afirmou.

As declarações se somam ao
movimento iniciado na Receita,
que até agora tem sido o mais
expressivo. O Sindifisco (sindi-
cato dos auditores) já registra
mais de 600 entregas de cargo de
chefia.

Além disso, 44 servidores en-
tregaram os cargos de conse-
lheiros do Carf (Conselho Admi-
nistrativo de Recursos Fiscais,
responsável por julgar disputas
tributárias entre a União e con-
tribuintes).

O órgão é uma espécie de tri-
bunal da Receita. Com isso, a si-
tuação pode inviabilizar julga-
mentos a partir de janeiro,
quando começam a ser decidi-
dos os recursos mais relevantes
em questões tributárias.

"Entendemos que a situação

atual se mostra incompatível
com o exercício das nossas fun-
ções, pelo que solicitamos a dis-
pensa do mandato que ora de-
sempenhamos", afirmaram os
servidores em carta pública.

Também houve 17 exonera-
ções na Copei (Coordenação-
Geral de Pesquisa e Investigação
da Receita), órgão de combate à
sonegação, lavagem de dinheiro
e crimes financeiros.

Os servidores da Receita bri-
gam contra o corte de custos no
Fisco e a favor da regulamenta-
ção do chamado bônus de efi-
ciência, que já é pago -mas com
um valor fixo, independente-
mente da produtividade.

"O corte orçamentário na Re-
ceita será usado para custear au-
mento dos policiais", afirmou
Kleber Cabral, presidente do
Sindifisco.

A cúpula da Receita já teve
conversas com representantes
dos servidores para tentar acal-
mar a situação.

Foi dito que, tecnicamente, o
montante previsto no Orçamen-
to para reajustes não está carim-
bado para policiais e que, por is-
so, ainda há chance de os servi-
dores do Fisco ficarem com par-
te dos recursos (eles demandam
R$ 400 milhões).

INSATISFAÇÃO

Prévia da inflação fecha
2021 em alta de 10,42%; 
maior desde 2015

IPCA

O IPCA-15 (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor - Am-
plo 15), considerado uma prévia
da inflação oficial, registrou alta
de 0,78% em dezembro, após fi-
car em 1,17% em novembro.

O IPCA-15 fechou o ano de
2021 em 10,42%, maior acumu-
lado no ano (em dezembro) re-
gistrado desde 2015 (10,71%).

Em dezembro de 2020, a taxa
registrada foi de 1,06%. Os dados
foram divulgados pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística) na quinta-feira.

A meta do Banco Central para
a inflação neste ano é de 3,75%,
com margem de 1,5 ponto per-
centual para mais ou menos, ou
seja, podendo variar entre 2,25%
e 5,25%. Dos nove grupos de
produtos e serviços pesquisados
pelo IBGE, sete apresentaram al-
ta em dezembro.

O maior impacto (0,5 ponto
percentual) e a maior variação
(2,31%) vieram mais uma vez do
grupo dos transportes, que en-
cerrou o ano com alta acumula-
da de 21,35%, influenciado prin-
cipalmente pela alta nos preços
dos combustíveis.

A gasolina (3,28%) contribuiu
com o maior impacto individual
(0,21 ponto percentual) no índi-
ce do mês. Além disso, os preços
do etanol (4,54%) e do óleo die-
sel (2,22%) também registram al-
tas, embora menores do que as

de novembro (7,08% e 8,23%,
respectivamente).

Na sequência do grupo dos
transportes, vieram os de arti-
gos de residência (1,19%), ves-
tuário (1,10%), habitação
(0,9%), despesas pessoais
(0,51%), alimentação e bebidas
(0,35%), comunicação (0,15%),
educação (0%), e saúde e cuida-
dos pessoais (-0,73%).

No grupo habitação, a maior
contribuição veio da energia elé-
trica (0,96%), resultado próximo
ao do mês anterior (0,93%). Des-
de setembro, está em vigor a
bandeira tarifária escassez hídri-
ca, que acrescenta R$ 14,20 na
conta de luz a cada 100 kWh con-
sumidos. Os preços do gás de
botijão subiram pelo 19º mês
consecutivo, acumulando, no
ano, alta de 38,07%.

Segundo o IBGE, a aceleração
no grupo de alimentação e bebi-
das se deve principalmente à ali-
mentação em casa, cuja maior
contribuição veio do café moído
(9,1%). 

Os preços das frutas (4,1%) e
das carnes (0,9%) também subi-
ram em dezembro, após terem
registrado recuo em novembro.
Também houve alta nos preços
da cebola (19,4%).

Para o cálculo do IPCA-15, os
preços foram coletados no pe-
ríodo de 13 de novembro a 13 de
dezembro de 2021.

Nota
DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM
2022 FICA SEM RECURSOS NO ORÇAMENTO

O relator da proposta do Orçamento de 2022, deputado Hugo
Leal (PSD-RJ), deixou de prever recursos para prorrogar a
desoneração da folha de pagamento de 17 setores. Só estão
reservados valores para pagar o resquício da execução do
programa em 2021. A desoneração acabaria no fim deste ano.
Após pressão do empresariado, no entanto, o Congresso
aprovou a prorrogação até 2023. A medida ainda não foi
sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Leal afirma que
os recursos necessários para que a medida fosse prorrogada
eram de ao menos R$ 8,5 bilhões (já considerando o montante
destinado ao pagamento do rescaldo de 2021). Mas o relator
só manteve R$ 3,2 bilhões referentes às sobras da execução
do programa neste ano.
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Dono da Itapemirim tem
rastro de disputas judiciais 
LUCAS BOMBANA E PAULA
SOPRANA/FOLHAPRESS

O
empresário Sidnei
Piva, à frente do gru-
po Itapemirim -que

controla a ITA, empresa aérea
cuja operação foi suspensa no
último dia 17, tem uma trajetó-
ria marcada por acusações de
contratos não cumpridos e pro-
cessos judiciais.

A própria relação com os ex-
controladores da Itapemirim,
companhia conhecida pelo
transporte rodoviário e que se
aventurou na aviação em junho
deste ano, é tumultuada e ainda
não está pacificada na Justiça.

O início da relação entre Sid-
nei Piva e as empresas do grupo
Itapemirim data de meados de
2016, poucos meses depois da
apresentação do plano de recu-
peração judicial pelos então
controladores da família Cola,
em março daquele ano.

Com a alegação de possuir
direitos de créditos tributários
a receber da ordem de R$ 5 bi-
lhões à época, que só poderiam
ser utilizados por meio da com-
pra de uma empresa com dívi-
das bilionárias em balanço, Pi-
va acertou a transferência das
empresas do grupo, mediante
determinadas cláusulas con-
tratuais.

Cláusulas essas que nunca
foram cumpridas, afirma Olavo
Chinaglia, do escritório China-
glia Oliveira Advogados, que re-
presenta a família Cola no pro-
cesso de recuperação judicial.

"A família Cola informa que
foi vítima do empresário Sidnei
Piva, que inadimpliu cláusulas
contratuais no momento da
venda das empresas, e que vem
alertando ao Judiciário em suas
instâncias, a Anac (Agência Na-
cional de Aviação Civil) e de-
mais entes públicos sobre a in-
viabilidade econômica-opera-
cional da subsidiária aérea do

grupo, bem como os desvios de
recursos para pagamento de
credores que impulsionou a
criação da referida empresa, o
que infelizmente não foi dada a
atenção devida e, consequente-
mente, deixou milhares de via-
jantes desassistidos", diz nota
assinada por Camilo Cola Filho
e Andrea Cola, herdeiros do fun-
dador da empresa, Camilo Cola,
falecido em maio deste ano.

Segundo Chinaglia, pelo que
ficou acordado na ocasião do
contrato de compra e venda, al-
guns ativos imobiliários da famí-
lia seriam excluídos do acordo
de transferência, bem como de-
terminadas empresas do grupo -
caso da Viação Kaissara, ainda
lucrativa mesmo quando da pro-
posta de recuperação judicial.

Em meados de 2017, no en-
tanto, Piva teria conseguido
transferir todos os ativos do con-
glomerado, sem o cumprimento
das condições previamente es-
tabelecidas. O advogado aponta
suspeitas levantadas na época
relativas a suborno pago por Pi-
va ao então juiz responsável pe-
lo caso na 13ª Vara Cível Empre-
sarial de Recuperação Judicial e
Falência de Vitória (ES), Paulino
José Lourenço.

Chinaglia diz que a família
Cola não busca mais retomar o
controle do negócio por temer
que Piva tenha dilapidado o pa-
trimônio das empresas do grupo
e desviado recursos devidos aos
credores para investir na ITA. A
essa altura, crê que esteja em si-
tuação ainda mais delicada do
que quando foi apresentada a
recuperação judicial.

Em nota divulgada na quarta-
feira passada, após acusações de
credores, o Grupo Itapemirim
afirmou que a recuperação judi-
cial, que abrange apenas o mo-
dal rodoviário, encontra-se em
dia e contempla mais de 3.000
credores.

"O Grupo Itapemirim repu-

dia qualquer tipo de alegação de
retirada ou desvio de valores da
recuperação judicial", afirmou.

O que os Colas querem é uma
indenização pelo alegado des-
cumprimento dos acordos feitos
pelo empresário até aqui, em
valor ainda a ser definido em
processo de arbitragem, assim
como qualquer afastamento de
responsabilização que possa
tentar ser vinculada em relação
aos atos tomados por Piva à
frente da empresa.

Alvo de denúncia junto ao
CNJ (Conselho Nacional de Jus-
tiça), no final de 2017, Lourenço
se declarou suspeito e pediu o
afastamento do caso. Ato contí-
nuo, algumas semanas depois
Piva e sua sócia no controle do
grupo, Camila de Souza Valdi-
via, chegaram a ser afastados.

Em julho de 2018, no entanto,
após o processo ser transferido
para a 1ª Vara de Falências e Re-
cuperações Judiciais de São
Paulo, liminar contestada pela
defesa da família Cola recondu-
ziu a dupla à gestão da empresa.

"A Justiça foi omissa ao longo
desses anos, e permitiu que Sid-
nei desviasse dinheiro das em-
presas do grupo de todas as for-
mas", acusa Chinaglia.

Já em relação ao juiz Louren-
ço, de Vitória, as acusações jun-
to ao CNJ resultaram na maior
pena prevista pela magistratura,
que é a aposentadoria compul-
sória.

A defesa do juiz alega que a
sentença se baseou em presun-
ções, sem apresentação de pro-
vas, e que as acusações começa-
ram após Lourenço ordenar a
inclusão da Viação Kaissara no
grupo de empresas a serem
transferidas para o controle de
Piva, o que teria desagradado os
ex-controladores.

Além do imbróglio no caso da
família Cola, Piva também é alvo
de cobranças por parte de um
grupo de credores, com quem a

Viação Itapemirim tem uma dí-
vida em aberto de R$ 90 milhões.

Em nota em que respondeu ao
questionamento sobre a dívida
junto aos credores no último dia
18 o grupo Itapemirim afirmou
que negocia acordo com os cre-
dores e que aguarda decisão da
Justiça sobre o valor, uma vez que
a dívida é em moeda estrangeira.

Antes dos últimos aconteci-
mentos, a Itapemirim ou outras
empresas de Piva foram rés em
processos. Em 2015, o empresá-
rio e a sócia Camila Valdivia as-
sinaram um contrato, por meio
da empresa Gitan Incorpora-
ções, para assumir a Fábrica
Grampos Aço, de Guarulhos.

Eles se comprometeram a pa-
gar os passivos trabalhistas e im-
postos. Em troca, os antigos pro-
prietários passariam 100% das
ações para a Gitan. O acordo
não foi cumprido e os ex-donos
acumularam dívidas trabalhis-
tas decorrentes de demissões.
Conseguiram a reintegração de
posse na Justiça no ano passado.

Em outro caso, ainda sem
sentença, Piva e Valdivia assina-
ram transferência das cotas so-
ciais, de R$ 13 milhões, da Matri-
zaria e Estamparia Morillo, uma
empresa familiar de Guarulhos.
A contrapartida era que os só-
cios retirantes não seriam atingi-
dos pelas dívidas da sociedade.

O pacto também não teria si-
do cumprido e os ex-sócios en-
traram na Justiça.

Em um compilado de mais 60
páginas, elaborado por ex-fun-
cionários do Grupo Itapemirim,
que hoje integram uma associa-
ção de credores com mais de
200 ex-empregados da compa-
nhia, há uma série de casos se-
melhantes.

O dossiê da associação cita o
caso de diferentes CPFs, em que
a mãe de Sidnei aparece com três
nomes diferentes e datas de nas-
cimento distintas em cada uma
das inscrições do empresário.

Debandada chega ao Carf, e
635 entregam cargos de chefia 
RENATO MACHADO/FOLHAPRESS

A adesão ao movimento de
auditores da Receita Federal de
entrega de cargos de chefia após
o Congresso prever no Orça-
mento de 2022 reajuste salarial
para policiais federais cresceu
na quinta-feira.

A mobilização da categoria
chegou ao Carf (Conselho Ad-
ministrativo de Recursos Fis-
cais). O órgão é uma espécie de
tribunal da Receita.

Segundo o Sindifisco (sindi-
cato da categoria), 44 auditores
deixaram seus cargos. Com a
medida, eles irão voltar para
funções na Receita. Ao todo, 635
auditores já abriram mão de
cargos comissionados.

O movimento é uma resposta
à aprovação do Orçamento por

deputados e senadores na terça-
feira com um pedido feito pelo
presidente Jair Bolsonaro (PL),
de contemplar com aumento de
salário os policiais, sua base po-
lítica, em ano eleitoral.

A Receita tem 7.950 audito-
res, 6.071 analistas e 2.938 fun-
ções comissionadas. Com a de-
bandada, os servidores deixam
os postos, mas seguem na car-
reira, uma vez que são concur-
sados.

Na quinta-feira, o Sindifisco
afirmou que a entrega dos car-
gos de conselheiros do Cart têm
potencial para já começar a afe-
tar o julgamento de recursos no
órgão.

"A entrega de cargos envolve
o compromisso de que nin-
guém irá ocupar o cargo que o
outro entregou", afirmou o sin-

dicato, em nota.
A entidade realiza também

nesta quinta uma assembleia
para decidir sobre uma paralisa-
ção nacional.

"O Sindifisco Nacional fará ao
longo do dia assembleias tele-
presenciais com a categoria em
todo o país a respeito das ações
a serem tomadas diante dos cor-
tes orçamentários na Receita
Federal, do descaso e quebras
de compromisso do governo pa-
ra com a categoria", afirmou o
sindicato.

De acordo com a entidade,
está na pauta da assembleia a
decisão pela pela paralisação da
categoria. A ideia, com isso, é
"referendar a entrega de cargos,
que já está ocorrendo".

"A assembleia também defi-
nirá se a categoria partirá para a

RECEITA FEDERAL

Procon multa XP em R$ 11,4
milhões por práticas abusivas
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

O Procon-SP multou em R$
11,4 milhões a XP Investimentos
e outras duas corretoras finan-
ceiras do mesmo grupo pelos
crimes de prática e cláusula
abusivas contra clientes que
tentavam concluir operações
pelo site da empresa.

Segundo as denúncias feitas
à entidade de defesa do consu-

midor, a XP cobrava o pagamen-
to de uma taxa adicional para a
conclusão de operações finan-
ceiras quando seu site apresen-
tava falhas ou instabilidade.
Duas corretoras que pertencem
à empresa, a Clear e a Rico In-
vestimentos, também foram au-
tuadas.

O Procon-SP diz que a prática
é abusiva, pois o custo de um
problema do serviço oferecido é

transferido para o cliente. E
também afirma que há cláusulas
abusivas no contrato da XP, da
Clear e da Rico, que desobrigam
as corretoras da responsabilida-
de por problemas que possam
ocorrer nos seus serviços ou sis-
temas de negociação.

"A XP não pode se desobrigar
de indenizar o cliente no caso de
haver qualquer tipo de proble-
ma", afirma o diretor-executivo

do Procon-SP, Fernando Capez.
O valor da sanção imposto à

XP Investimentos foi de R$ 8,2
milhões, o da Clear Corretora,
de R$ 2,6 milhões, e o da Rico In-
vestimentos, de R$ 620 mil.

Em nota, a XP Investimentos
afirma que preza "pela qualida-
de de atendimento e transpa-
rência na relação com os seus
clientes" e que irá recorrer da
autuação
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operação padrão na aduana, se
adotará o desligamento dos pro-
jetos nacionais e regionais, e o
não preenchimento de relató-
rios gerenciais", disse o sindica-
to, na nota.

Na quarta-feira passada, a
entidade afirmou que os audito-
res demissionários atuam em
pelo menos cinco regiões fiscais
do país.

Essas áreas englobam São
Paulo, Rio de Janeiro, Espírito
Santo, Paraná, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul, Rio Grande
do Norte, Pernambuco, Alagoas
e Paraíba.

O Sindifisco afirmou que a
entrega dos cargos em comis-
são deverá afetar mais direta-
mente os trabalhos nas adua-
nas, uma vez que liberações de
produtos exigem a assinatura
de superiores.

Apenas a 8ª Região, do estado
de São Paulo, por exemplo, é
responsável por 40% da arreca-
dação do país, além de concen-
trar os maiores aeroportos e o
Porto de Santos, principal porta
de entrada para produtos im-
portados.

24-dez-21 | 5:48 AM BRT



PARAISÓPOLIS

Estado vai indenizar famílias
de 9 jovens mortos pela PM 
LÍGIA MESQUITA/FOLHAPRESS

O
estado de São Paulo
reconheceu sua res-
ponsabilidade pela

morte de nove jovens, que ti-
nham entre 14 e 23 anos, duran-
te ação da Polícia Militar na saí-
da de um baile funk na favela de
Paraisópolis, na capital paulista,
em 2019.

A Defensoria Pública de SP e
a Procuradoria-Geral do Estado
finalizam nesta semana os acor-
dos administrativos que garan-
tem o pagamento de indeniza-
ções às famílias das vítimas.

O acordo de responsabilidade
administrativa por letalidade po-
licial é inédito em São Paulo.
Com ele, o Estado reconhece que
houve falha do poder público na
ação da PM em Paraisópolis, sem
a necessidade de que sejam
apontados os responsáveis indi-

viduais. Ao aceitar o acordo, as
famílias se comprometem a não
entrar na Justiça contra o Estado.

O acordo de responsabilidade
administrativa por letalidade po-
licial é inédito em São Paulo.
Com ele, o Estado reconhece que
houve falha do poder público na
ação da PM em Paraisópolis, sem
a necessidade de que sejam
apontados os responsáveis indi-
viduais. Ao aceitar o acordo, as
famílias se comprometem a não
entrar na Justiça contra o Estado.

As famílias de seis dos jovens
mortos na saída do baile da DZ7
já finalizaram os acordos e co-
meçaram a receber as indeniza-
ções. Os três acordos que faltam
devem ser concluídos pela De-
fensoria e a PGE-SP até a próxi-
ma semana.

Os valores acordados são si-
gilosos. Eles foram definidos se-
guindo critérios jurídicos simi-

lares aos que garantiram, em
2019, indenizações administra-
tivas para as vítimas do massa-
cre ocorrido na Escola Estadual
Professor Raul Brasil, em Suza-
no (SP) -em que sete pessoas
morreram, além dos dois assas-
sinos, e 11 ficaram feridas.

A Defensoria de São Paulo,
por meio dos núcleos especiali-
zados de Cidadania e Direitos
Humanos e de Infância e Juven-
tude, também auxilia os familia-
res dos nove jovens mortos em
Paraisópolis no processo crimi-
nal do caso.

Em julho, o Ministério Públi-
co de SP denunciou por dolo
eventual, quando se assume o
risco de matar, 12 policiais en-
volvidos na ação após o baile
funk da DZ7. E um outro agente
foi denunciado por expor pes-
soas a perigo mediante explo-
são. A Justiça aceitou a denún-

cia, e os acusados viraram réus.
Segundo a Promotoria, os fre-

quentadores da festa foram sur-
preendidos pela atuação violen-
ta dos policiais denunciados,
que fecharam algumas vias de
acesso próximas ao local da fes-
ta, fazendo com que os jovens
fossem encurralados e morres-
sem por asfixia por sufocação
indireta.

A festa tinha mais de 5 mil
pessoas presentes. Imagens e
relatos indicam que a multidão
acabou encurralada pela polícia
em vielas estreitas. Testemu-
nhas afirmaram que a ação foi
uma "emboscada" da polícia.

Os PMs que participaram da
ação alegam que os jovens mor-
reram pisoteados depois que dois
criminosos em uma moto, que
estavam sendo perseguidos pelos
agentes, entraram na festa e atira-
ram na direção dos policiais.

Com epidemia, postos
de SP voltam a vacinar

GRIPE

Por causa da epidemia de gri-
pe que lota as unidades de saúde
e hospitais, a Prefeitura de São
Paulo retomaram sexta-feira a
vacinação contra a doença na ca-
pital paulista. Inicialmente serão
aplicadas 400 mil doses de um to-
tal de 1 milhão de unidades en-
viadas pelo Instituto Butantan.

Além disso, pacientes com
sintomas gripais não precisam
de agendamento para serem
atendidos nas Unidades Básicas

de Saúde (UBS).
Sexta-feira, as unidades de

saúde estarão abertas com médi-
cos exclusivamente para o aten-
dimento de pacientes com sinto-
mas respiratórios, além da vaci-
nação contra a gripe.

Os imunizantes que serão uti-
lizados são contra o vírus H1N1 e
têm pouco efeito sobre a epide-
mia atual, provocada pela Dar-
win, variante da influenza H3N2.

Mesmo essa vacina não tendo

eficiência contra o novo vírus,
houve uma corrida às clínicas
particulares em busca do item.
Imunizantes capazes de comba-
ter a nova cepa só devem estar
disponíveis em março do próxi-
mo ano.

Com as vacinas, a secretaria
espera reduzir a quantidade de
pacientes com sintomas respira-
tórios que têm procurado.

Nesta retomada da vacinação
nos postos de saúde, as doses
serão destinadas às pessoas que
ainda não se vacinaram em
2021. Gestantes, puérperas, lac-
tantes, idosos acima de 60 anos
e crianças de 6 meses a 5 anos
completos fazem parte do grupo
prioritário.

A aplicação das outras 600 mil

doses que serão enviadas à capi-
tal ainda não tem data.

A campanha de vacinação
contra a gripe deste ano termi-
nou em 31 de agosto. Segundo a
Secretaria Municipal da Saúde,
foram aplicadas 4.470.557 do-
ses, cobrindo 74,7% do público
elegível.

Com a epidemia, disparou o
número de pacientes com sinto-
mas gripais que procuraram a re-
de municipal da saúde. Segundo
a secretaria, em novembro ocor-
reram 111.949 atendimentos de
pessoas com sintomas gripais,
sendo 56.220 suspeitos de Covid-
19. Neste mês, até a última terça,
foram 170.259 pessoas com qua-
dro respiratório, sendo que
79.482 tinham suspeita de Covid.

Nota
SP INAUGURA BOM PRATO E ENTREGA 100ª UNIDADE
DO POUPATEMPO NA REGIÃO DE PRUDENTE

O Governador em exercício, Rodrigo Garcia, entregou quinta-feira
o Bom Prato de Presidente Prudente, que teve um cardápio
especial de Natal. Em agendas pela região, o Governador em
exercício inaugurou em Junqueirópolis a unidade 100 do
Poupatempo nesta gestão, anunciou R$ 5,9 milhões para
infraestrutura urbana, entregou 300 casas em Dracena e autorizou
investimentos em estradas da região, durante evento em Regente
Feijó. “Estamos fazendo a entrega oficial do restaurante Bom
Prato, que vai servir comida de qualidade à população mais
carente de Presidente Prudente e de toda a região. Com almoço a
R$ 1 e café da manhã a R$ 0,50, vai ajudar no combate à
miséria e à fome, que cresceu muito nos últimos tempos”,
afirmou Rodrigo. A nova unidade do Bom Prato, 60º restaurante
do programa, recebeu investimento de R$ 2,9 milhões. Outros R$
1,1 milhão foram investidos pela Prefeitura como contrapartida,
para oferecer cafés da manhã, almoços e jantares a preço
acessível. O Bom Prato de Presidente Prudente servirá 1.800
refeições diárias, sendo 300 cafés da manhã pelo valor unitário de
R$ 0,50, e 1.500 almoços no valor de R$ 1.

Reajuste da tarifa de ônibus na 
capital pode ficar para fevereiro
FÁBIO PESCARINI/FOLHAPRESS

O prefeito Ricardo Nunes
(MDB) sinalizou a possibilidade
de adiar o reajuste de tarifa de
ônibus na cidade de São Paulo
para fevereiro de 2022, enquanto
aguarda uma resposta sobre a hi-
pótese de que o governo federal
possa custear a gratuidade de
idosos no sistema de transportes,
conforme pedido feito por prefei-
tos no mês passado.

A decisão sobre o aumento
ou não de tarifa na capital deve-
rá ser anunciada sexta-feira,
véspera de Natal, segundo disse
Nunes na), durante vistoria a
obras contra enchentes na Vila
Helena, na região do Itaim Pau-
lista, na zona leste.

Na quarta-feira passada, a Se-
cretaria Municipal de Transporte
e Mobilidade Urbana e a
SPTrans, que administra o trans-
porte por ônibus na capital, dis-
seram que vão sugerir a Nunes o
aumento de R$ 4,40 para R$ 5,08,
com possibilidade de arredonda-
mento para R$ 5,10 ou para R$ 5,
como forma de recomposição da
inflação dos últimos dois anos,
período em que não houve au-
mento nas passagens.

O reajuste de tarifa foi debati-
do na quarta durante reunião ex-
traordinária online do Conselho
Municipal de Trânsito e Trans-
portes. O prefeito não participou
do evento.

"Cinco dias é o prazo para co-
municar a Câmara antes do au-
mento. Se a gente for fazer o rea-
juste no dia 1º de janeiro, então
o anúncio precisa ser até o dia
25", afirmou o prefeito nesta
quinta. "Mas a prefeitura está fa-
zendo um esforço para não fazer
aumento de tarifa e essa é uma
decisão que vou anunciar até
amanhã (sexta)."

Segundo Nunes, a prefeitura
espera uma resposta sobre a pos-

sibilidade de o Senado votar um
projeto para garantir que o gover-
no federal banque as passagens
de idosos no transporte público.
De acordo com o prefeito, essa
gratuidade custa cerca de R$ 450
milhões ao ano para os cofres da
administração municipal.

"Pode ser condicionado que fi-
que para fevereiro, porque, se ti-
ver a ajuda do governo federal,
suspendemos o aumento de tari-
fa, mas é um assunto delicado,
não posso colapsar o sistema",
afirmou.

Nunes disse que, se a prefeitu-
ra decidir não aumentar a tarifa,
mesmo sem a ajuda da União, o
subsídio a mais pago pelo muni-
cípio às empresas de ônibus será
de aproximadamente R$ 500 mi-
lhões em 2022. Neste ano, a esti-
mativa é que o custo fique em
cerca de R$ 3,3 bilhões.

De acordo com a prefeitura,
atualmente o sistema de ônibus
custa cerca de R$ 8 bilhões, sendo
que R$ 5 bilhões são custeados
com a venda de passagens. Se-
gundo a SPTrans, em 2019.

"Existem muitos estudos da
parte financeira da Secretaria da
Fazenda para saber o quanto a
gente aumentaria o subsídio no
caso de não haver aumento de
tarifa, é uma conta muito com-
plexa", afirmou o prefeito, dizen-
do que o reajuste pode ser me-
nor que os R$ 0,70 sugeridos na
reunião de quarta. "Pode ser de
R$ 0,10, R$ 0,20 ou pode não ser
nenhum."

Segundo a SPTrans, o custo
do sistema é de R$ 8,71 por pas-
sageiro, praticamente o dobro
do preço cobrado aos usuários
atualmente.

De acordo com o prefeito, a
administração municipal tem di-
nheiro em caixa para custear
mais subsídios para cobrir os cus-
tos com o transporte, sem reajus-
tar a tarifa, mas precisa decidir de

qual área vai tirar. A afirmação foi
feita enquanto mostrava as obras
no córrego Lajeado.

Andréa Compri, superinten-
dente de Receita e Remuneração
da SPTrans, apresentou dados
sobre queda de usuários na reu-
nião de quarta. A estimativa é que
o sistema feche este ano com 5,15
milhões de passageiros transpor-
tados contra 5,2 milhões em 2020
e 8,9 milhões em 2019, antes da
pandemia. A projeção para 2022
é de 7,45 milhões.

Segundo ela, houve uma que-
da de 8,9% na frota de ônibus em
circulação na cidade durante a
pandemia do novo coronavírus.

"E tem um outro fator, que é o
governo do estado. Sempre existe
a correção da tarifa dos ônibus
junto com o Metrô e com a CPTM
(Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos)" disse o prefeito
nesta quinta.

Questionado desde quarta so-
bre o reajuste, o governo João Do-
ria (PSDB) não respondeu até a
publicação desta reportagem.

Na reunião de quarta, Rafael
Calábria, coordenador de Mobi-
lidade do Idec (Instituto Brasi-
leiro de Defesa do Consumidor),
afirmou que "é equivocado
achar que vai se ter mais receitas
com aumento porque o reajuste
vai diminuir o número de usuá-
rios nos ônibus".

Calabria criticou o fato de a
prefeitura não ter colocado na
conta a remuneração de R$ 869,6
milhões paga às empresas para
custear a frota parada ou com
gastos durante a pandemia. "Da-
ria para reduzir a tarifa e não au-
mentar abusivamente", disse ele,
que também lamentou o fato de o
impacto social não ter sido leva-
do em conta. "É equivocado
achar que vai se ter mais receitas
com aumento."

Em nota, a SPTrans afirmou
que as empresas concessionárias

receberam remuneração diferen-
ciada pela frota parada entre
março de 2020 e agosto 2021 para
pagar despesas com o pessoal
afastado em decorrência da redu-
ção de frota e com os efeitos da
medida provisória que permitiu
redução de jornada e salários.

"A medida garantiu que fos-
sem mantidos os empregos de
cerca de 50 mil motoristas, co-
bradores e fiscais durante a pan-
demia e também que os ônibus
estivessem disponíveis para vol-
tar à operação quando o estado
emergencial acabasse", afirmou
trecho da nota.

O Idec lançou nesta quarta
uma campanha pela internet
contra o aumento de tarifa de
ônibus no Brasil. "O instituto de-
fende que existem outros cami-
nhos para compensar a crise fi-
nanceira do setor, que é nacio-
nal", disse. "O usuário do serviço
não pode ser o único responsá-
vel a pagar pelas consequências
de contratos de concessão ela-
borados e gerenciados de forma
ineficiente."

SEM REAJUSTE
Não houve reajuste de tarifa

em 2021, em meio à pandemia.
Apesar de prefeitura e governo es-
tadual terem mantido o valor das
passagens, no fim de 2020 foi re-
vogada a gratuidade no transpor-
te coletivo municipal e intermu-
nicipal para pessoas entre 60 e 64
anos, o que inclui trem e metrô.

No último dia 17, o vice-gover-
nador Rodrigo Garcia (PSDB)
afirmou que a gestão João Doria
(PSDB) estava conversando com
a prefeitura para decidir se have-
rá reajuste em conjunto com me-
trô e CPTM (Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos).

Durante inauguração da esta-
ção Vila Sônia, da linha 4-amare-
la do metrô, Garcia falou em res-
ponsabilidade fiscal.

TRANSPORTE
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Um Menino
nos foi dado

ÉNatal! “Um Menino nos nasceu, um filho nos
foi dado” (Is 9,5). Essas palavras do profeta

realizaram-se no Natal do Senhor Jesus Cristo.
Recebemos como “dom” um menino. O Meni-

no nos veio da ação criadora do Espírito, que O
gerou no seio puríssimo de Maria sempre Vir-
gem.

Nascendo de uma virgem pela ação do Espíri-
to, fica claro que Ele é um verdadeiro “presente”
de Deus à Humanidade, um presente que a Hu-
manidade jamais poderia dar-se a si mesma.

Ele veio do alto. Nasceu de uma mulher por-
que é plenamente humano. Mas nasceu de uma
virgem para significar que sua morada entre nós
supera radicalmente as nossas possibilidades ou
as nossas forças e mesmo as nossas expectativas.

O mistério de Deus é grande, é por demais
profundo! Nossas pobres palavras podem ape-
nas balbuciá-lo. “Senhor, estupendas são as vos-
sas obras! E quão profundos os vossos desíg-
nios!” (Sl 91,6). Ele veio restaurar a criação e le-
vá-la à plenitude do Reino de Deus. Veio liber-
tar-nos do pecado e da morte e de todos os ma-
les, e garantir-nos a vida verdadeira. Veio apon-
tar-nos o caminho para a comunhão de vida
com o próprio Deus, Trindade Santíssima, fonte
de toda felicidade e paz. A verdadeira comu-
nhão com Deus gera e sustenta em nós a autên-
tica comunhão com nossos semelhantes e com
toda a criação.

No mistério do Menino, é Deus mesmo quem
visita seu povo. A celebração do Natal deve levar-
nos à contemplação piedosa da extraordinária
caridade manifestada no nascimento de Belém.
O Todo-Poderoso se faz uma frágil e indefesa
criança; o Imenso, que nada pode conter, é recli-
nado numa manjedoura; aqu’Ele que com Seu
braço forte rege o universo inteiro é acolhido e
conduzido pelas mãos humanas; o Todo se es-
conde no fragmento; o Invisível se mostra visi-
velmente; aqu’Ele que habita uma luz inacessível
coloca-Se ao nosso alcance! Ele é o “rosto huma-
no de Deus”!

Como não reconhecer que estas coisas ex-
traordinárias aconteceram porque Deus ama
“loucamente” e sem medidas a sua criatura, a ca-
da um de nós em particular?

A contemplação do mistério de Deus, mani-
festado no nascimento do Menino, não pode dei-
xar-nos indiferentes. Se Deus nos ama tanto, co-
mo não amá-Lo também? O amor, ensina São
Paulo, é o «vínculo da perfeição» (Cl 3,14). Deus
nos ama por primeiro (cf. IJo 4,19). Recebendo o
seu amor em nossa vida, somos purificados e re-
novados para amá-Lo como convém e, n’Ele,
amar nosso próximo com verdadeiro «amor-
doação». O amor vence nosso orgulho e nos abre
para a infinitude da Verdade, do Bem e da Bele-
za, o que enche de alegria nossa vida e dá sentido
a nosso caminho.

Sendo mistério de caridade, o Natal deve sus-
citar em nós o amor que renova todas as coisas.
Só no amor podemos construir, pois o amor é
positivo. Ao celebrarmos o Natal, tendo os olhos
fixos no Menino-Deus, podemos exclamar com
as palavras de São João: “Deus é amor” (1Jo 4,8)!

É importante que celebremos com nossas co-
munidades esse Mistério da Encarnação para
que, verdadeiramente, possamos celebrar como
cristãos o Natal do Senhor! Que a nossa partici-
pação na liturgia seja consciente, piedosa e re-
pleta de admiração pelo mistério celebrado! Que
em nossa vida, aquilo que de Deus recebemos
seja compartilhado com nossos irmãos! A todos
um santo e feliz Natal!
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Governador Rui Costa
cancela carnaval 
de 2022 na Bahia

DOENÇAS

JOÃO PEDRO
PITOMBO/FOLHAPRESS

O governador da Bahia, Rui
Costa (PT), oficializou na
quinta-feira o cancelamento
do carnaval em municípios
baianos em 2022.

"A decisão está tomada:
não haverá carnaval na Bahia
em fevereiro de 2022. Hoje te-
mos 2,4 milhões de baianos
com a vacina contra a Covid
em atraso. Além disso, esta-
mos lidando com uma epide-
mia de gripe, que tem sobre-
carregado o sistema de saú-
de", disse Costa em uma rede
social.

De acordo com o governa-
dor, tornou-se inviável reali-
zar o Carnaval no modelo tra-
dicional, como uma festa em
larga escala. "Precisamos ter
responsabilidade com a saúde
e a vida das pessoas. [...] Mais
para frente, avaliaremos o que
pode ser feito e em que condi-
ções", afirmou.

Rui Costa ainda informou
que vai avaliar, junto com mu-
nicípios, a criação de algum ti-
po de benefício para as pes-
soas que tiram da festa o seu
sustento.

A organização do carnaval
de Salvador é feita pela prefei-
tura da capital baiana, que
ainda não tomou uma decisão
definitiva sobre o assunto. A
realização da festa de rua,
contudo, demanda serviços
que estão no âmbito do gover-
no do estado, caso da Segu-
rança Pública, que tem que ser
reforçada nos dias de festa, de-
mandando custos extras,

O prefeito de Salvador Bru-
no Reis (DEM) ainda não se
pronunciou sobre o assunto.
Procurado, o secretário muni-
cipal de Cultura e Turismo,
Fábio Mota, adiantou que a
decisão do governo na Bahia,
na prática, significa o cancela-
mento da festa na capital baia-
na: "Sem a Polícia Militar, é
impossível ter o Carnaval".

Mais cedo, Rui Costa já ha-
via afirmado que considera
impossível a realização do
Carnaval de Salvador em 2022
nos moldes tradicionais da
festa diante do avanço do nú-
mero de casos da Covid-19 e
dos casos da gripe H3N2 no
estado.

"Sabe aquele filme 'Missão
Impossível'? Nós estamos na
Missão Impossível 3. Então,
não será possível fazer esse
Carnaval. Não tem a mínima
condição", afirmou o governa-
dor a jornalistas durante sole-

nidade de entrega da reforma
de um hospital em Salvador.

O governador ainda afirmou
que "alguém falar de Carnaval
a essa altura do campeonato,
está querendo ser irresponsá-
vel com a vida do outro". E lem-
brou que, além das mortes pro-
vocadas pela Covid-19, agora o
estado passa a ter óbitos pelo
Influenza - foram registradas
duas mortes em Salvador.

Rui Costa disse na quarta-
feira passada que as condições
para a realização do carnaval
se deterioraram ao longo do
último mês. O número de pa-
cientes em UTI com Síndrome
Respiratória Aguda Grave, por
exemplo subiu neste período
de 190 para 270. Já a quantida-
de de casos ativos da Covid-19
cresceu de uma média de
2.200 para 3.000.

Na Bahia, cerca de 2 mi-
lhões de pessoas deixaram de
completar o ciclo vacinal com
as duas doses do imunizante
contra o coronavírus. Quando
acrescidos aqueles que preci-
sam tomar a dose de reforço, o
número chega a cerca de 3 mi-
lhões de pessoas.

A avanço da gripe H3N2
também pressiona o sistema
de saúde, com Unidades de
Pronto Atendimento superlo-
tadas tanto em Salvador como
em cidades do interior e um
aumento da demanda por in-
ternação hospitalar na rede
pública de saúde.

"Mantidas ou agravadas es-
sas condições, não há a míni-
ma condição de reproduzir o
que é o padrão do nosso Car-
naval. Infelizmente. A não ser
que a gente queira viver uma
tragédia de muitas mortes",
afirmou.

Parte dos empresários do
setor anunciou que não deve
participar da festa. A empresá-
ria Flora Gil, que toca o cama-
rote Expresso 2222 ao lado do
marido, o cantor Gilberto Gil,
disse que um dos mais dispu-
tados espaços do Carnaval de
Salvador não entrará em ope-
ração no ano que vem mesmo
se a realização da festa for au-
torizada pelo poder público.

Outros empresários, por
outro lado, devem realizar fes-
tas privadas em Salvador no
período do Carnaval em espa-
ços como o estádio da Fonte
Nova e o Centro de Conven-
ções. O decreto da pandemia
em vigor no estado da Bahia
permite festas com até 5.000
pessoas, mediante a exigência
de comprovação do ciclo com-
pleto de vacinação.

CRÍTICAS A QUEIROGA

Consulta sobre vacinação de
crianças é idiotice e absurdo
MARIANNA HOLANDA E
WILLIAM CARDOSO/FOLHAPRESS 

"I
diotice", "procrastina-
ção", "absurdo" e
"coisa da idade da pe-

dra". Esses foram alguns termos
usados por especialistas em in-
fectologia e saúde pública ao des-
crever a sugestão do ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, de
abrir consulta pública para deci-
dir sobre a vacinação contra a Co-
vid-19 de crianças de 5 a 11 anos.

O ministério anunciou a ini-
ciativa após a Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria) aprovar o imunizante para a
faixa etária.

A consulta deveria começar na
quinta-feira e ir até 2 de janeiro,
mas a iniciativa não constava do
portal da Saúde até o final da tar-
de de quinta-feira.

Ao justificar a medida, Queiro-
ga disse: "Isso não é uma eleição.
Isso não é para opinião de grupos
de 'zap', como estão falando por
aí. Queremos ouvir a sociedade,
incluindo especialistas".

Marcelo Queiroga durante
evento no auditório do Ministério
da Saúde, em Brasília.

Sanitarista, especialista em
saúde pública e ex-presidente da
Anvisa, Gonzalo Vecina Neto afir-
ma que não há nenhuma justifi-
cativa para essa consulta pública.
"É uma idiotice", afirma. "Temos
todas as informações do ponto de
vista técnico."

Segundo Vecina Neto, a pró-
pria comissão técnica de assesso-
ramento do ministério aprovou
por unanimidade, em 17 de de-
zembro. "Ou seja, tem a aprova-
ção da Anvisa e teve a aprovação
do órgão do Ministério da Saúde
responsável pela incorporação
de vacinas", diz.

O ex-presidente da Anvisa faz
um paralelo entre a atitude de

Queiroga e a do ex-ministro
Eduardo Pazuello. "Essa idiotice
que o Queiroga está propondo é
na linha do 'ele manda, eu obede-
ço'. O Bolsonaro mandou ele não
dar a vacina e ele está obedecen-
do", afirma.

Para Vecina, o ministro do STF
(Supremo Tribunal Federal) Ri-
cardo Lewandowski também fa-
lhou ao dar prazo até 5 de janeiro
para que o Ministério da Saúde
apresentasse uma decisão. "Com
essa posição, ele renunciou à
prerrogativa do STF de exigir do
Executivo uma decisão que pro-
tegesse as nossas crianças", diz.

Para William Dib, também ex-
presidente da Anvisa , o fato de o
STF ter atendido ao pedido do
governo não é tão crítico, porque
a época de fim de ano já impedi-
ria um processo amplo de imuni-
zação das crianças.

"5 de janeiro é propício para
que inicie a vacinação em massa,
a tempo da volta às aulas. Claro
que já poderia ter aberto a vaci-
nação, mas não teria como vaci-
nar todas as crianças neste perío-
do", disse.

Dib defende que imunizar
crianças é essencial para garantir
o bom funcionamento das esco-
las, o que deveria ser prioridade
no país. "O problema maior é que
as crianças são transmissoras. Ela
toma vacina para a professora da
escola, a merendeira, a tia, a mãe,
o pai não morrer. Não é apenas
para a criança não morrer."

Ele lembrou ainda que não há
vacinação obrigatória. Portanto,
quem quiser pode não imunizar
seu filho. Mas poderá encontrar
dificuldades em escolas, que
muitas vezes exigem a carteirinha
de vacinação.

O médico cardiologista classi-
ficou ainda a declaração do Quei-
roga na quinta-feira de "risível". O
ministro disse que não é preciso

decidir sobre a vacinação infantil
de forma emergencial, porque
"os óbitos em crianças estão ab-
solutamente dentro de um pata-
mar que não implica em decisões
emergenciais".

De acordo com dados do Sis-
tema de Vigilância Epidemiológi-
ca da Gripe (SIVEP-Gripe), desde
o começo da pandemia até 6 de
dezembro deste ano, foram regis-
tradas 301 mortes de crianças en-
tre 5 e 11 anos por Covid.

Em 2020, 2.978 crianças tive-
ram síndrome respiratória aguda
grave em decorrência do corona-
vírus –156 delas morreram. Neste
ano, foram registrados 3.185 ca-
sos nessa faixa etária, com 145
mortes.

O presidente da Anvisa, Antô-
nio Barra Torres, chamou os 301
óbitos infantis de "estatística ma-
cabra". "Entendo que o ministé-
rio precisa apresentar à socieda-
de a justificativa do porquê de
nós mantermos inalterada uma
estatística macabra", disse ao jor-
nal "O Globo".

Dib também lamentou a ini-
ciativa do ministério de consulta
pública, que chamou de "absur-
da", "estúpida" e "da idade da
pedra".

"É um absurdo consulta públi-
ca a respeito de decisão da Anvi-
sa. É alguma coisa assim, de antes
da idade da pedra, não dá para
imaginar uma estupidez tão
grande. É como se a Anvisa fosse
um órgão estelar, de outro plane-
ta, não é do governo", disse.

"O ministro resolveu fazer po-
lítica e esqueceu os anos de facul-
dade. Esqueceu de propósitos e
ensinamentos que aprendeu na
faculdade, e resolveu ser políti-
co", completou.

Na mesma linha, o médico
infectologista Hélio Bacha dis-
se que o ministro "está ame-
drontado e deve ter esquecido

o que aprendeu na escola".
"Talvez,  no futuro,  isso seja
chamado de crime", completou
Bacha,  que tem mestrado e
doutorado pela Faculdade de
Saúde Pública da USP.

A consulta pública, para ele,
poderia até ser interessante caso
fosse usada para divulgar a im-
portância da vacinação. O pro-
blema é que está sendo utilizada
de "campanha antivacina", disse.

"Pelo que tenho acompanha-
do dos atos do ministro, acho que
é uma decisão de procrastinação
da aplicação tão necessária das
vacinas em crianças", diz.

Bacha disse ainda que estudos
já mostram que a nova variante
ômicron tem participação impor-
tante entre novos casos e que a
proteção das crianças é funda-
mental.

Ariel de Castro Alves, advoga-
do e membro do Instituto Nacio-
nal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, também entendeu
a proposta do governo de realizar
a consulta pública como uma for-
ma de protelar a vacinação ao pú-
blico em questão.

"A iniciativa é demagógica,
oportunista e eleitoreira. Se já
existe a autorização da agência
reguladora competente, não tem
necessidade de consultar o públi-
co, que em geral é leigo em ques-
tões de ciência e saúde", disse.

Para Alves, a Constituição e o
ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente) estão sendo infrin-
gidos. "São muito claros sobre o
direito à vida e à saúde, e que
também crianças e adolescentes
devem ser tratados com priori-
dade e devem receber proteção
integral".

Na avaliação do advogado, o
Ministério Público Federal deve-
ria pedir ao STF uma abertura de
inquérito contra o ministro e o
presidente por prevaricação.

Pau-mandado da Saúde diz que mortes
de crianças estão em um patamar baixo

O ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, disse na quinta-feira
que as mortes de crianças por
Covid-19 estão num patamar
baixo, o que não implicaria não
tomada de "decisões emergen-
ciais", como autorizar vacinas
para crianças.

"Os óbitos em crianças estão
absolutamente dentro de um

patamar que não implica em de-
cisões emergenciais", disse.

De acordo com dados do Sis-
tema de Vigilância Epidemioló-
gica da Gripe (SIVEP-Gripe), até
6 de dezembro, foram registra-
dos 301 mortes de crianças entre
5 e 11 anos por Covid-19, desde
o começo da pandemia.

Em 2020, 2.978 tiveram sín-

drome respiratória aguda grave,
em decorrência do coronavírus,
e destas, 156 evoluíram para
óbito. Neste ano, foram registra-
dos 3.185 casos na faixa etária, e
145 mortes.

O ministério recebeu reco-
mendação favorável da Anvisa
(Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária) na semana passa-

da para a aplicação da vacina
da Pfizer em crianças de 5 a 11
anos.

Entretanto, Queiroga anun-
ciou que a pasta só decidirá so-
bre a inclusão da faixa etária no
Programa Nacional de Imuniza-
ção (PNI) apenas em 5 de janei-
ro, e que fará uma consulta pú-
blica sobre o tema.

Heleno libera exploração
de diamantes em terra
de reforma agrária 

GSI

VINICIUS SASSINE/FOLHAPRESS

O general Augusto Heleno,
ministro do GSI (Gabinete de Se-
gurança Institucional), autori-
zou um empresário a explorar
diamantes em uma área de
9.999,63 hectares em Roraima,
na fronteira com a Guiana.

A autorização inclui parcela
expressiva de um assentamento
de reforma agrária de 3.178 hec-
tares, destinado a 79 famílias.

Heleno é secretário-executi-
vo do Conselho de Defesa Na-
cional, colegiado que assessora o
presidente Jair Bolsonaro (PL)
em assuntos de defesa e sobera-
nia. Ao secretário é dado o poder
de dizer sim ou não a projetos de
mineração na faixa de fronteira,
em uma largura de até 150 quilô-
metros. A Folha de S.Paulo reve-
lou que o ministro do GSI deu
aval ao avanço do garimpo de
ouro em uma das regiões mais
preservadas da Amazônia, no
extremo noroeste do Amazonas.

O lugar, onde está o municí-
pio de São Gabriel da Cachoeira,

o mais indígena do Brasil, é co-
nhecido como Cabeça do Ca-
chorro. Foi a primeira vez, em
pelo menos dez anos, que esse
tipo de autorização foi concedi-
do. O general autorizou pesquisa
de ouro em um trecho do rio Ne-
gro -tanto em ilhas quanto nas
águas- que divide duas terras in-
dígenas praticamente intocadas,
onde vivem indígenas de 11 et-
nias. Outra área avança sobre
território da União, colado ao
Parque Nacional do Pico da Ne-
blina. 

Para esta área, o ministro au-
torizou ainda a prospecção de
nióbio e tântalo. A disposição de
Heleno de permitir o avanço de
garimpos na Amazônia inclui
aval a exploração de área de pro-
jeto de assentamento do Incra
(Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária). Em 1º de
julho de 2021, o ministro autori-
zou o empresário Antônio João
Abdalla Filho a pesquisar dia-
mantes na faixa de fronteira em
Roraima, em área dos municí-
pios de Bonfim e Cantá.

Pallocci deixa de usar tornozeleira
após condenação ser anulada

Por ordem da Justiça Federal
no Paraná, o ex-ministro Antô-
nio Palocci (foto), que havia fir-
mado acordo de colaboração
com a PF na Lava Jato, deixará
de usar tornozeleira eletrônica.

A decisão, que suspendeu a
execução penal provisória de
Palocci, foi proferida na quinta-
feira durante o regime de plan-
tão pelo juiz federal Dineu de
Paula e levou em consideração
medida do STJ (Superior Tribu-
nal de Justiça).

No último dia 1º, o ministro
Jesuíno Rissato, do STJ, decidiu
que é de competência da Justiça
Eleitoral do Distrito Federal
processar e julgar a ação penal
em que Palocci havia sido con-
denado no Paraná, declarando
a nulidade de todos os atos de-
cisórios.

Rissato entendeu que as acu-
sações atribuídas a eles diziam a
respeito a crime eleitoral e que a
Justiça Federal em Curitiba não
tinha a prerrogativa para anali-
sá-las.

A decisão também beneficiou

o ex-tesoureiro do PT João Vac-
cari Neto e outras 11 pessoas.

"Reconheço a incompetência
da Justiça Federal para proces-

sar e julgar o presente feito",
afirmou o magistrado na época,
que é desembargador do Tribu-
nal de Justiça do Distrito Federal

convocado para atuar no STJ.
O juiz federal do Paraná que

autorizou Palocci retirar a tor-
nozeleira considerou o parecer
ministerial expressamente favo-
rável ao pedido de sua defesa.

A decisão do magistrado do
STJ foi tomada a partir de um re-
curso de Vaccari. A defesa do ex-
tesoureiro do PT alegou a exis-
tência de elementos nos autos
do processo sobre a ocorrência
de caixa dois eleitoral.

O ex-ministro Palocci, que
pediu desfiliação do PT, foi con-
denado na Operação Lava Jato
em junho de 2017, por corrup-
ção e lavagem de dinheiro.

O Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (TRF-4) reduziu a
pena de 12 anos e 2 meses, da
primeira instância, para 9 anos e
10 dias.

Em agosto de 2019, o ex-mi-
nistro passou para o regime
aberto com a utilização de tor-
nozeleira eletrônica. Palocci,
Vaccari e os demais foram con-
denados pelo então juiz Sergio
Moro.
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Rio veta ônibus de
fora, isola Copacabana
e fecha metrô às 20h

RÉVEILLON

IGOR MELLO/FOLHAPRESS

A Prefeitura do Rio de Janei-
ro anunciou na quinta-feira o
planejamento da festa de Ré-
veillon na cidade com uma série
de restrições de acesso à cidade
e à orla de Copacabana, palco
da principal queima de fogos.

A circulação do metrô será
interrompida entre 20h de 31
de dezembro e 7h de 1 de ja-
neiro. Já os ônibus municipais
deixarão de circular em Copa-
cabana e nas orlas de Barra de
Tijuca e Recreio dos Bandei-
rantes, na Zona Oeste, tam-
bém a partir das 20h.

Além disso, serão criados
pontos de bloqueio nos princi-
pais acessos rodoviários à ci-
dade do Rio, para vetar o aces-
so de ônibus fretados e vans
na cidade. A medida passa a
valer na madrugada de 30 de
dezembro. Os bloqueios serão
montados no Trevo das Mis-
sões, em Cordovil; no Trevo
das Margaridas, em Irajá; e no
entroncamento da avenida
Brasil com rodovia Rio-San-
tos, em Santa Cruz.

A queima de fogos está
mantida em dez bairros, mas
não haverá shows. Os pontos
de celebração previstos são:
• Copacabana
• Flamengo
• Piscinão de Ramos
• Parque Madureira
• Praia da Bica, na Ilha do Go-
vernador
• Igreja da Penha
• Estádio Moça Bonita, em
Bangu
• Praia de Sepetiba

Na Barra da Tijuca e no Re-
creio é a rede hoteleira que or-
ganizará nove pontos de quei-
ma de fogos.

Em Copacabana, são pre-
vistos 16 minutos de queima
de fogos. O espetáculo piro-
técnico será acompanhado de
uma trilha sonora inspirada
em ritmos brasileiros, como
samba e bossa nova.

Em toda a cidade serão de-
tonadas 16 toneladas de fogos
de artifício. O esquema da festa
ainda irá mobilizar 2.238 agen-
tes da Guarda Municipal e
aproximadamente 5.000 garis.

AGLOMERAÇÕES
O prefeito Eduardo Paes

(PSD) afirmou que a Guarda
Municipal não fará nenhum ti-
po de controle de aglomera-
ções na orla de Copacabana.
Segundo ele, o Ano Novo não
pode virar "festa da hipocrisia"
e afirmou que o espaço público
é o mais seguro. Paes disse que
não é "fiscal de aglomeração".

"Estamos criando desin-
centivos para que as pessoas
se aglomerem. Mas não pode-
mos transformar a pandemia
em uma grande festa da hipo-
crisia. O vírus não escolhe só a
noite de Réveillon e o carna-
val. Ninguém pergunta todo
dia como foi o ensaio da Moci-

dade, da Beija-Flor em Niló-
polis ou da Viradouro em Ni-
terói", argumentou citando es-
colas de samba.

No início da coletiva, Paes
explicou que o esquema mon-
tado para o Réveillon foi apro-
vado pelos comitês científicos
do estado e da prefeitura. Ele
disse que se queimas de fogos
espalhadas pela cidade foram
pensadas para evitar desloca-
mentos até Copacabana.

"Estamos fazendo de tudo
para desincentivar grandes
deslocamentos e aglomera-
ções. Quando fazemos dez
pontos ao redor da cidade é
para as pessoas ficarem próxi-
mas a sua casa", disse.

MÁRIO FRIAS
Paes voltou a provocar o

ator Mário Frias, secretário de
Cultura do governo Jair Bolso-
naro (PL). Os dois se envolve-
ram em uma troca de farpas
pública mas redes sociais após
a mulher e a filha de Frias se-
rem barradas em um hotel ca-
rioca por não terem o passa-
porte de vacinação.

Frias é próximo dos filhos
do presidente e costuma di-
fundir mensagens negacionis-
tas sobre a Covid-19.

Ao ser perguntado como
será feita a fiscalização do
cumprimento do passaporte
nos hotéis, Paes voltou a pro-
vocar Frias.

"Elegemos o hotel modelo
do ano o que mostrou uma efi-
ciência na fiscalização fantás-
tica nesse fim de semana. Os
hotéis tem sido muito solíci-
tos, mostrando aos negacio-
nistas e terraplanistas que não
são bem-vindos no Rio. Ape-
sar do ataque de urticária do
rapaz lá de Brasília", ironizou.

CANCELADA
Com o surgimento da va-

riante Ômicron e divergências
entre os comitês científicos da
prefeitura e do governo do es-
tado, o prefeito Eduardo Paes
(PSD) chegou a anunciar o
cancelamento dos festejos de
Réveillon. Contudo, o prefeito
voltou atrás após se reunir
com o governador Cláudio
Castro (PL).

Ficou acordado que o esco-
po da festa seria reduzido,
mantendo a queima de fogos
em Copacabana e em uma sé-
rie de pontos na cidade, mas
cancelando os shows gratuitos
que costumam fazer parte da
programação.

Nesta semana, Paes tam-
bém indicou a intenção de
manter o desfile das escolas de
samba na Avenida Marquês
de Sapucaí mesmo com a difu-
são da nova cepa.

A variante Ômicron é muito
mais transmissível do que as
cepas anteriores da covid-19 e
consegue infectar pessoas va-
cinadas, segundo os primeiros
estudos internacionais.

OPOSIÇÃO

Erdogan pede extradição 
de turco que vive no Brasil 
FLÁVIA MANTOVANI/FOLHAPRESS

O
governo da Turquia
pediu a extradição de
um turco radicado

no Brasil que faz parte de um
movimento opositor ao presi-
dente Recep Tayyip Erdogan,
em mais um caso que advoga-
dos e organizações de direitos
humanos dizem se tratar de per-
seguição política.

O empresário Yakup Sagar,
54, pertence ao Hizmet, organi-
zação ligada ao clérigo muçul-
mano Fethullah Gülen, ex-aliado
que se tornou desafeto de Erdo-
gan e hoje é considerado terro-
rista por seu governo.

Além de efetuar um expurgo
dos membros do movimento
dentro do país, com demissões e
prisões de milhares de funcioná-
rios públicos, juízes, jornalistas e
intelectuais, o presidente turco
tem buscado a extradição dos
simpatizantes do Hizmet que se
exilaram em outros países.

Trata-se do segundo caso do
tipo no Brasil: em 2019, Ali Sipa-
hi, turco naturalizado brasileiro
e dono de um restaurante em
São Paulo, foi alvo de acusações
semelhantes. Ele foi preso, mas
no fim do processo o STF (Su-
premo Tribunal Federal) negou
a solicitação da Turquia por
unanimidade.

Sagar chegou a passar 19 dias
em prisão cautelar, mas foi libe-
rado na terça-feira, após o juiz do
STF Alexandre de Moraes acatar
um pedido da defesa para que
ele responda ao processo em li-
berdade. Ele teve que entregar o
passaporte e usará tornozeleira
eletrônica até o julgamento, ain-
da sem data marcada.

No pedido de extradição, An-
cara afirma que Sagar responde
por crimes como "tentativa de
destruir o Estado da República
da Turquia ou de impedir o Esta-
do da República da Turquia de
funcionar", "fraude qualificada
pelo abuso de convicções religio-
sas", "ato contra a Lei de Preven-
ção e Financiamento ao Terroris-
mo" e de "pertencer a organiza-

ção criminosa armada", todos
previstos no código penal turco.

Ele teria cometido esses cri-
mes em 2005, na cidade onde vi-
via, Zonguldak, no norte do país.
Onze anos mais tarde, o Tribunal
Superior da região expediu man-
dado de prisão contra ele. O ano
de 2016 marcou um novo capítu-
lo na relação de Erdogan com o
Hizmet, movimento civil que
possuía muita penetração na so-
ciedade turca, tendo fundado es-
colas, centros culturais, jornais,
hospitais e fundações.

O presidente culpa os segui-
dores de Gülen por uma tentati-
va frustrada de golpe contra ele
que ocorreu em julho, deixando
250 mortos e 2.000 feridos. O clé-
rigo, que está exilado nos EUA
desde 1999, nega.

Segundo organizações inter-
nacionais, mais de 90 mil pes-
soas foram presas, e 150 mil fun-
cionários públicos, demitidos, a
maioria acusada de terrorismo.
Temendo retaliações, milhares
de simpatizantes do Hizmet dei-
xaram o país, como Sagar, em
São Paulo com a esposa e a filha
desde dezembro de 2016.

Em setembro de 2017, ele soli-
citou refúgio ao governo brasilei-
ro, mas seu caso ainda não foi
avaliado pelo Conare (Comitê
Nacional para os Refugiados).
Em 2019, após a prisão de Sipahi,
ele contou sua história ao jornal
Folha de S.Paulo, dizendo-se
preocupado com a possibilidade
de ser alvo de processo parecido.

Porta-voz do Hizmet em Zon-
guldak, onde tinha uma fábrica
de camisas com 200 funcionários
que posteriormente foi confisca-
da pelo governo Erdogan, ele
contou que, quatro dias após sua
partida, 84 empresários de sua
cidade foram detidos acusados
de terrorismo. Na loja de roupas
que abriu na região central de
São Paulo, hoje com 20 funcioná-
rios, defendeu o Hizmet. "É um
movimento focado na educação.
Não sou terrorista, nunca peguei
em armas", disse.

Naquele ano, uma parte da co-
munidade turca decidiu deixar o

Brasil, por medo de sofrer pedi-
dos de extradição como o de Si-
pahi. Sagar preferiu ficar, dizen-
do que havia acabado de recome-
çar a vida e os negócios e que
confiava na Justiça brasileira.
"Quando a polícia chegou à nossa
casa, meu pai estava calmo", diz
Sevinç Sagar, 22, filha de Yakup.
"A gente fica triste vendo as coisas
ruins da Turquia chegando ao
Brasil, foram quase 19 dias que a
gente não viu o meu pai. Mas a
gente também pensa que graças
a Deus ele já saiu de lá, graças a
Deus a gente mora no Brasil, nes-
se país ainda tem justiça."

A jovem, que acaba de se for-
mar em comércio internacional,
diz que pais de amigos foram
presos e torturados na Turquia.
"Quando eles saíram, nenhum
deles estava bem de saúde. Co-
mo família, evitamos pensar nes-
sa possibilidade em relação ao
meu pai. Se investigarem a gente,
perceberão que somos pessoas
decentes, que não temos nada a
ver com terrorismo."

O advogado que defende Sa-
gar, Beto Vasconcelos, afirma
que extraditá-lo à Turquia signi-
ficaria submetê-lo a um tribunal
de exceção. "Estamos diante de
um caso de evidente perseguição
extraterritorial do governo turco
a opositores políticos pelo meca-
nismo da extradição. O reque-
rente é um Estado no qual há
erosão democrática, com redu-
ção dos poderes do Parlamento e
interferência no Judiciário", diz.

Vasconcelos também atuou
no caso de Sipahi. "Foi um inde-
ferimento unânime e não exclu-
sivamente relacionado ao caso
concreto do Ali, mas com análise
da conjuntura do governo turco.
O caso [de Sagar] é paradigmáti-
co do que vai acontecer daqui em
diante com todos os perseguidos
do regime turco no Brasil."

A defesa de Sagar reuniu car-
tas de apoio a ele e ao Hizmet no
Brasil, escritas por representan-
tes de entidades como a Funda-
ção Fernando Henrique Cardo-
so, a Federação Israelita de São
Paulo, a OAB (Ordem dos Advo-

gados do Brasil) e a Cáritas Ar-
quidiocesana de São Paulo.

Não existe um tratado de ex-
tradição entre Brasil e Turquia,
mas o governo turco pode solici-
tar esse procedimento por meio
de uma promessa de reciproci-
dade –um compromisso de que
agirá da mesma maneira em re-
lação a um eventual pedido se-
melhante do governo brasileiro.

A prisão cautelar é praxe em
processos desse tipo, para evitar
risco de fuga. No alvará de soltu-
ra de Sagar, o ministro Alexandre
de Moraes considerou a "estabi-
lidade de sua presença no país,
incluindo comprovação de que
exerce atividade empresarial líci-
ta, possui residência fixa e víncu-
los familiares no Brasil, além de
não ostentar qualquer registro de
antecedentes criminais".

A Defensoria Pública da
União entrou com um pedido
para acompanhar o processo co-
mo amicus curiae (amigo da
Corte). "Fizemos um levanta-
mento na nossa área internacio-
nal de vários relatórios que dão
conta de que o governo Erdogan
estigmatiza o Hizmet como ter-
rorista por motivos de persegui-
ção política. Entendemos que es-
ses imigrantes estão em situação
vulnerável e não queremos que
se sintam desprotegidos", afirma
Gustavo Zortea, o defensor pú-
blico federal que fez a solicitação.

Em resposta à reportagem, o
embaixador da Turquia no Bra-
sil, Murat Yavuz Ates, afirmou
que o Hizmet não é um movi-
mento político ou social pacifis-
ta, mas uma organização terro-
rista "obscura e insidiosa".

O governo de Erdogan se re-
fere ao Hizmet como FETO,
abreviação de "organização ter-
rorista de Fetullah". "Por meio
de escolas e cursinhos prepara-
tórios nas últimas décadas, o
FETO fez lavagem cerebral na
mente de jovens na Turquia e
em outros países, sob o disfarce
de supostas atividades de trei-
namento, doutrinando um gru-
po de seguidores radicais", afir-
mou o embaixador.

Rio: Pfizer nega pedido 
de compra de vacinas 

DIRETO

O pedido da prefeitura do
Rio de Janeiro para a compra
direta do imunizante da Pfizer
para aplicação em crianças foi
negado pela fabricante da va-
cina. A justificativa da farma-
cêutica, segundo a Secretaria
Municipal de Saúde, é a exis-
tência de um contrato assina-
do com o governo federal que
já incluiria as doses para o pú-
blico infantil.  

Na resposta ao município,
segundo nota da Secretaria, a
Pfizer disse que, diante do ce-
nário de emergência sanitária
mundial, tem priorizado pro-
gramas nacionais de imuniza-
ção para o fornecimento de va-
cinas e detalhou que já existem
três contratos firmados com o
governo brasileiro. O último

deles, assinado no dia 29 de
novembro, prevê a entrega de
100 milhões de doses para o
Brasil em 2022, lote que garan-
tiria as novas versões da vaci-
na, inclusive para diferentes
faixas etárias.

Por causa desse acordo, a
Pfizer indicou que, neste mo-
mento, não é possível dar an-
damento a uma negociação
para fornecimento em nível
municipal, uma vez que a dis-
ponibilização das vacinas está
centralizada no programa do
Ministério da Saúde.

No último dia 16, a Agência
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) aprovou a indica-
ção da vacina da Pfizer contra
a Covid-19 para imunização de
crianças de 5 a 11 anos. 

Putin pede garantias dos EUA
para evitar conflito na Ucrânia  

A Rússia busca evitar conflitos
com a Ucrânia, mas as potências
ocidentais devem fornecer ao
Kremlin -sede do governo russo-
garantias de "segurança incondi-
cional", segundo disse o presi-
dente russo, Vladimir Putin, nes-
ta quinta-feira.

Em entrevista a jornalistas, Pu-
tin afirmou que os EUA têm mís-
seis "à porta da Rússia" e que o
"Ocidente tem vantagens bélicas"
em relação ao país eurasiático.

A conferência ocorre num mo-
mento em que os governos dos
Estados Unidos e da Europa afir-
mam que a Rússia se prepara pa-
ra invadir a Ucrânia no início do
ano que vem -o que o presidente
Putin voltou a negar em sua en-
trevista.

Sobre a expansão da Otan (Or-
ganização do Tratado do Atlânti-
co Norte) no território russo, Pu-
tin disse estar satisfeito com a
aparente disposição do governo
norte-americano de debater com
a Rússia as garantias de seguran-
ça reiteradamente exigidas por
Moscou

"Até agora vimos uma reação
positiva. Os aliados nos Estados
Unidos afirmaram que estão
prontos para abrir essas conver-
sas logo no início do próximo
ano", declarou Putin. "Espero que
tudo se desenrole bem", disse ele.

Nas últimas semanas, os Esta-
dos Unidos, a Otan e a Ucrânia
alertaram sobre cerca de 100 mil
soldados russos posicionados
perto da fronteira com a Ucrânia
e na península da Crimeia ocupa-
da pela Rússia.

"Como os EUA reagiriam se
instalássemos nossos mísseis na
fronteira EUA-Canadá ou EUA-
México? Eles nunca tiveram con-
flitos? De quem era a Califórnia?
De quem era o Texas? Eles esque-
ceram?", indagou Putin, em mais
uma crítica à intervenção dos
EUA no conflito com a Ucrânia.

"Não estamos ameaçando
ninguém, são eles que vieram pa-
ra nossas fronteiras. Essa é a
questão subjacente. Não é a Rús-
sia que deve oferecer garantias,
mas sim os EUA."

Putin também repetiu acusa-
ções anteriores contra a Ucrânia,
afirmando que Kiev estaria pre-
parando uma nova ofensiva mili-
tar nas regiões orientais do Leste
europeu, onde a guerra já dura há
mais de 7 anos.

Em comunicado divulgado
nesta semana, o governo dos
EUA, sob gestão Joe Biden, aler-
tou os cidadãos do país para que
não façam viagens à Ucrânia de-
vido à intensa movimentação de
tropas da Rússia na fronteira com
o país do leste europeu.

Segundo a nota, há "relatos"
de que Moscou -sede do governo
russo- planeja uma ofensiva mili-
tar no território ucraniano.

"Os cidadãos norte-america-
nos devem estar cientes de rela-
tos de que a Rússia planeja ação
militar significativa contra a
Ucrânia. Cidadãos norte-ameri-
canos também são lembrados de
que as condições de segurança,
particularmente ao longo das
fronteiras da Ucrânia, na Crimeia
ocupada pela Rússia e no leste da

Ucrânia controlado pela Rússia,
são imprevisíveis e podem se de-
teriorar rapidamente", disse o
Departamento de Estado.

O governo dos EUA, que proí-
be seus funcionários de viaja-
rem para a Crimeia, alertou ain-
da que, caso a crise entre Rússia
e Ucrânia se agrave, o governo
norte-americano não poderá
garantir serviços de emergência
para cidadãos estadunidenses
na região.

"Quem decidir viajar para a
Ucrânia deve estar ciente de que
a ação militar russa em qualquer
lugar na Ucrânia afetaria seria-
mente a capacidade da embaixa-
da dos Estados Unidos na região
de fornecer serviços consulares,
incluindo assistência aos cida-
dãos norte-americanos para fugir
da Ucrânia", destacou o governo
norte-americano.

O aviso ocorre em um mo-
mento em que a Rússia tem reu-
nido tropas ao longo das frontei-
ras da Ucrânia -o que, segundo
as autoridades norte-america-
nas, pode indicar que o presi-
dente russo, Vladimir Putin, es-
teja se preparando para uma in-
vasão, sete anos depois de ane-
xar a Crimeia.

Apesar de manter cerca de 100
mil soldados próximos às frontei-
ras ucranianas, Putin nega inten-
ções de invadir o país.

Os esforços do presidente dos
EUA, Joe Biden, para aliviar as
tensões -ameaçando a Rússia
com sanções econômicas- até
agora não convenceram o Krem-
lin a recuar. Enquanto isso, os le-

gisladores norte-americanos
pressionam a Casa Branca e o
Departamento de Defesa para
aumentar a ajuda bélica à Ucrâ-
nia, em uma tentativa de conter
a crise.

No último mês, a Rússia reali-
zou exercícios em grande escala
perto da fronteira com a Ucrânia
e na Crimeia anexada, causando
preocupações. Kiev, em resposta,
disse hoje que estava buscando
mais ajuda militar do Ocidente
contra uma possível tentativa de
golpe militar do Kremlin.

Vídeos que circularam nas re-
des sociais mostravam movimen-
to de tropas, tanques e mísseis
russos em direção à fronteira
com a Ucrânia. "A agressividade
da Rússia, tanto diplomática
quanto militar, aumentou consi-
deravelmente nas últimas sema-
nas", disse o ministro das Rela-
ções Exteriores da Ucrânia, Dmy-
tro Kuleba, em entrevista a jorna-
listas em novembro.

Putin tem afirmado que o Oci-
dente está "agravando" o conflito
na Ucrânia, ao realizar exercícios
militares no Mar Negro: "Nossos
parceiros ocidentais estão agra-
vando a situação, fornecendo a
Kiev armas modernas letais e
conduzindo manobras militares
ousadas no Mar Negro".

Em conversa com o presidente
francês, Emmanuel Macron, em
novembro, o presidente russo
descreveu como "provocação" as
manobras militares realizadas
pelos EUA e pela Otan (Organiza-
ção do Tratado do Atlântico Nor-
te) na região.

GUERRA

VERÃO: Chuvoso de manhã. Aberturas de sol à tarde e
pancadas de chuva que vão até a noite.

Manhã Tarde Noite
05:06 18:38
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