
cyan magenta  amarelo  preto

A fortuna somada das 500 pessoas mais ricas do mundo aumen-
tou em mais de US$ 1 trilhão (R$ 5,57 trilhões) em 2021, segundo o
índice de bilionários da agência Bloomberg. O patrimônio líquido
somado desse clube agora ultrapassa US$ 8,4 trilhões (R$ 46,9 tri-
lhões), mais do que o PIB individual de todos os países, exceto China
e Estados Unidos. Dez fortunas superam a marca de US$ 100 bilhões
(R$ 557,9 bilhões). Essa dezena de superbilionários ficou quase US$

386 bilhões (R$ 2,15 trilhões) mais rica. Mais de 200 patrimônios
passam de US$ 10 bilhões (R$ 55,8 bilhões), algo inédito na história,
segundo a agência. No topo do ranking, Elon Musk ficou US$ 114 bi-
lhões mais rico, totalizando US$ 270 bilhões. O ganho anual superou
os 70% para o fundador da SpaceX e presidente da fábrica de carros
elétricos Tesla. Segunda pessoa mais rica do mundo, Jeff Bezos ga-
nhou mais US$ 2 bilhões. PÁGINA 2

Bilionários ficam US$ 1 trilhão mais ricos 
EM MEIO A COVID

Ainda sob os efeitos da pandemia do
novo coronavírus, o Brasil encerrou o ano
de 2021 com uma balança comercial su-
peravitária de US$ 61,008 bilhões, infor-
mou ontem a Secretaria de Comércio Ex-
terior (Secex) do Ministério da Economia.
O valor é recorde para um único ano. O
montante foi resultado de exportações de
US$ 280,394 bilhões durante o ano passa-
do, menos as importações de US$ 219,386
bilhões. Conforme a secretaria, o país re-
gistrou no período uma corrente de co-
mércio total de US$ 499,780 bilhões. A
corrente de comércio, que reflete a soma
entre importações e exportações de pro-
dutos em geral, é um dos indicadores uti-
lizados por economistas para medir o
grau de abertura do país ao comércio in-
ternacional. Quando maior a corrente de
comércio, maior a abertura. Os US$
61,008 bilhões de superávit em 2021 su-
peraram em 21,1% o resultado obtido em
2020, quando a balança havia sido positi-
va em US$ 50,393 bilhões. As exportações
de produtos no ano passado, em valores,
cresceram 34,0%, considerando a média
por dia útil. Já as importações aumenta-
ram 38,2%. Segundo o secretário de Co-
mércio Exterior do Ministério da Econo-
mia, Lucas Ferraz (foto), essas projeções
não consideram o risco de uma nova on-
da de covid-19 prejudicar o comércio in-
ternacional. PÁGINA 2
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TURISMO/CRUZEIROS

Balança comercial registra
superávit de US$ 61 bilhões 

DIVULGAÇÃO

Ministro sanfoneiro
defende afrouxar
regras sobre Covid 

O ministro sanfoneiro, do Turismo, Gilson Machado (foto), de-
fende que sejam afrouxadas as regras de controle da Covid-19 em
viagens de cruzeiros para permitir a retomada das embarcações. A
Clia Brasil, associação que representa as companhias de navios de
cruzeiros no país, anunciou a suspensão das novas operações nos
portos brasileiros até o dia 21 de janeiro. Machado afirma que o go-
verno deveria adotar protocolo mais brando para a variante Ômi-
cron, que, na leitura do ministro, não gera tanto impacto como ou-
tras formas do vírus. "É preciso adequar (a portaria) com a Ômicron,
porque ela não está gerando pressão nos hospitais. Mas a palavra é
do ministro da Saúde. PÁGINA 3
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Vacina para
crianças será
distribuída na
2a quinzena 

GENOCÍDIO

O ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, disse que as vaci-
nas contra Covid para crianças
devem ser distribuídas para os
estados na segunda quinzena
de janeiro. "Na segunda quin-
zena, elas começam a chegar e
serão distribuídas como nós te-
mos distribuído", disse em con-
versa com jornalistas ontem.
Segundo membros do Ministé-
rio da Saúde, as vacinas come-
çam a chegar em 10 de janeiro,
mas precisam passar pelo pro-
cesso de segurança antes de se-
rem distribuídas. Ainda não há
um cronograma definido.
Queiroga disse nesta segunda
que os pais terão vacina caso
queiram vacinar os filhos. Re-
forçou ainda que haverá dose
suficiente para isso. "A audiên-
cia é para ampliar a discussão
sobre essa questão da vacina-
ção das crianças. No dia 5, sairá
a decisão terminativa do Minis-
tério da Saúde que não trará
nenhuma novidade especial.
Não vai ser muito diferente do
que o ministério já colocou em
consulta pública", disse.

Empresas 
de cruzeiros
suspendem
operações 

SURTO DE COVID

A Clia Brasil, associação que
representa as companhias de
navios de cruzeiros no país,
anunciou a suspensão das ope-
rações nos portos brasileiros até
o dia 21 de janeiro. O comunica-
do foi feito ontem em nome da
MSC e da Costa Cruzeiros. A
medida foi tomada após os sur-
tos de Covid em embarcações
na semana passada, que leva-
ram a Anvisa a recomendar ao
Ministério da Saúde na sexta-
feira passada a suspensão provi-
sória da temporada de navios de
cruzeiro, em caráter preventivo,
até que haja mais dados dispo-
níveis para avaliação do cenário
epidemiológico. A Clia afirma
que quer alinhar os protocolos
de saúde e segurança com auto-
ridades do governo federal, da
Anvisa, de estados e municípios.
"Nas últimas semanas, as duas
companhias de cruzeiros afeta-
das experimentaram uma série
de situações que impactaram
diretamente as operações nos
navios, tornando a continuida-
de dos cruzeiros neste momento
impraticável. PÁGINA 2
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Pressão por alta nos
gastos faz Bolsa cair
na abertura de 2022
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS

Preocupações que se arras-
taram ao longo de 2021 deram
o tom do primeiro dia de nego-
ciações na Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) em 2022.

Em meio a protestos do
funcionalismo por aumentos
salariais, sinais de que o go-
verno do presidente Jair Bol-
sonaro segue distante de equi-
librar as contas do país contri-
buíram para a queda de 0,86%
do Ibovespa (Índice Bovespa). 

O índice de referência do
mercado acionário do país en-
cerrou o dia acumulando
103.921 pontos. É a menor
marca desde 1º de dezembro,
quando índice havia recuado
a 100.774 pontos.

Refletindo a tensão gerada
pelo risco fiscal, o dólar subiu
1,54%, a R$ 5,6620.

A tensão do mercado tam-
bém pressionou a curva de ju-
ros. Os contratos DI para ja-
neiro de 2023, que são referên-
cia para o mercado de crédito
neste ano, subiram 0,08 ponto

percentual, a 11,87% ao ano.
Para janeiro de 2024, a taxa

DI saltou 0,22 ponto percen-
tual, a 11,19% ao ano.

O petróleo se valorizou
1,59%, a US$ 79,02 (R$ 444,90),
o que contribuiu para que a
Petrobras subisse 2,25% na
sessão da Bolsa brasileira.

Os papéis mais valorizados
do pregão no país foram os da
CSN Mineração (4,6%), anun-
ciada nesta segunda como no-
va integrante na composição
do Ibovespa.

A construtora Cyrela caiu
7,98%, maior baixa da sessão. 

Dow Jones, S&P 500 e Nas-
daq subiram 0,68%, 0,64% e
1,20%, respectivamente.

Analistas da Goldman
Sachs iniciaram a cobertura
do papel com preço-alvo de
US$ 15 (R$ 84,45), enquanto o
UBS BB deu um preço-alvo de
US$ 12,50. O Citi, US$ 12.

O Nubank estreou na Nyse
(Bolsa de Nova York) em de-
zembro, valendo US$ 9 (R$
50,67) por ação. No encerra-
mento da sessão desta segun-
da, a ação valia US$ 9,98.

Terça-feira, 4 de janeiro de 2022

2021

Balança comercial brasileira 
tem superávit de US$ 61 bi 
FABRÍCIO DE
CASTRO/FOLHAPRESS

A
inda sob os efeitos da
pandemia do novo co-
ronavírus, o Brasil en-

cerrou o ano de 2021 com uma
balança comercial superavitária
de US$ 61,008 bilhões, informou
ontem a Secretaria de Comércio
Exterior (Secex) do Ministério da
Economia. O valor é recorde para
um único ano. O montante foi re-
sultado de exportações de US$
280,394 bilhões durante o ano
passado, menos as importações
de US$ 219,386 bilhões.

Conforme a secretaria, o país
registrou no período uma corren-
te de comércio total de US$
499,780 bilhões. A corrente de co-
mércio, que reflete a soma entre
importações e exportações de

produtos em geral, é um dos indi-
cadores utilizados por economis-
tas para medir o grau de abertura
do país ao comércio internacio-
nal. Quando maior a corrente de
comércio, maior a abertura.

Os US$ 61,008 bilhões de supe-
rávit em 2021 superaram em
21,1% o resultado obtido em 2020,
quando a balança havia sido posi-
tiva em US$ 50,393 bilhões. As ex-
portações de produtos no ano
passado, em valores, cresceram
34,0%, considerando a média por
dia útil. Já as importações aumen-
taram 38,2%.

Na apresentação dos números,
a Secex justificou o resultado des-
tacando a "forte recuperação
mundial em 2021, resultado do
aumento da vacinação e de pro-
gramas de estímulo em países
com espaço fiscal disponível".

Além disso, a secretaria citou o
cenário com preços de commodi-
ties elevados. "Países como o Bra-
sil tiveram suas exportações im-
pulsionadas em nível recorde,
com ganhos de bem-estar prove-
nientes de aumento dos termos
de troca", registrou.

As exportações superaram as
importações também em dezem-
bro. De acordo com a secretaria, a
balança comercial brasileira no
último mês do ano foi superavitá-
ria em US$ 3,948 bilhões. O valor
foi resultado de exportações de
US$ 24,366 bilhões e de importa-
ções de US$ 20,418 bilhões.

A corrente de comércio no últi-
mo mês do ano somou US$
44,784 bilhões.

A Secex também divulgou
nesta segunda-feira seus primei-
ros cálculos para a área comer-

cial em 2022. De acordo com a
secretaria, a projeção para a ba-
lança comercial no ano é de sal-
do positivo de US$ 79,4 bilhões -
portanto, cerca de 30% acima do
verificado em 2021.

A estimativa da secretaria para
as exportações em 2022 é de US$
284,3 bilhões, enquanto a proje-
ção para as importações é de US$
204,9 bilhões.

Segundo o secretário de Co-
mércio Exterior do Ministério da
Economia, Lucas Ferraz, essas
projeções não consideram o ris-
co de uma nova onda de covid-
19 prejudicar o comércio inter-
nacional.

"Não trabalhamos com a pos-
sibilidade de uma nova onda de
covid que possa distorcer estas
previsões", afirmou Ferraz, du-
rante entrevista à imprensa.

MERCADOS

Servidores do BC articulam entrega 
de cargos de chefia e anunciam greve 
LARISSA GARCIA E THIAGO
RESENDE/FOLHAPRESS

Em ato semelhante ao or-
questrado pela Receita Federal
nos últimos dias, o sindicato que
representa os servidores do Ban-
co Central (Sinal) iniciou movi-
mento de entrega de cargos de
chefia na autarquia ontem. 

Segundo a entidade, a autori-
dade monetária conta com cer-
ca de 500 posições comissiona-
das. Em nota, o Sinal afirmou
que será elaborada uma lista
nos próximos dias com os no-
mes de quem aderiu.

Os servidores pedem reajuste
salarial após o Congresso apro-

var previsão de reposição ape-
nas para policiais federais no Or-
çamento de 2022, com apoio do
presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Estamos começando hoje, a
ideia é fazer reuniões virtuais
com servidores de todo o Brasil
para convencê-los a aderir, até
como forma de pressão para
conseguir uma reunião com o
presidente (do BC) Roberto
Campos Neto. A gente acredita
que nas próximas duas semanas
teremos uma lista grande", res-
saltou Faiad.

Os servidores que eventual-
mente substituiriam os comis-
sionados também serão convi-
dados a aderir, abrindo mão de

cobrirem os titulares.
Além disso, o Sinal anunciou

a adesão de trabalhadores do
BC à paralisação dos servidores
federais de diversos órgãos, que
ocorrerá no próximo dia 18, or-
ganizada pelo Fonacate (Fórum
Nacional Permanente de Carrei-
ras Típicas de Estado).

De acordo com o presidente
do Sinal, Fábio Faiad, o objetivo
da mobilização é reivindicar
reajuste salarial não só para os
policiais federais, mas também
para o BC.

"Vamos inviabilizar a admi-
nistração porque não está sen-
do atendido o pleito justo tam-
bém para servidores do BC",

completou.
O movimento começou com

a entrega de comissões na Re-
ceita Federal. O Sindifisco (sin-
dicato da categoria) estima que
951 auditores em postos de che-
fia já abriram mão de cargos co-
missionados até a última quin-
ta-feira. Isso ultrapassa, segun-
do dados divulgados pela enti-
dade, 90% dos efetivos.

Outras carreiras do Executivo
federal e do Judiciário começa-
ram a se queixar do aumento
previsto para policiais. Entre
elas estão os funcionários do
Ipea (Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada), peritos médi-
cos e auditores agropecuários.

PRESSÃO POR AUMENTO

Empresas de cruzeiros suspendem
operações após surto de Covid-19
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

A Clia Brasil, associação que
representa as companhias de
navios de cruzeiros no país,
anunciou a suspensão das
operações nos portos brasilei-
ros até o dia 21 de janeiro. O
comunicado foi  feito ontem
em nome da MSC e da Costa
Cruzeiros.

A medida foi tomada após os

surtos de Covid em embarca-
ções na semana passada, que le-
varam a Anvisa a recomendar ao
Ministério da Saúde na sexta-
feira passada a suspensão provi-
sória da temporada de navios de
cruzeiro, em caráter preventivo,
até que haja mais dados dispo-
níveis para avaliação do cenário
epidemiológico.

A Clia afirma que quer ali-
nhar os protocolos de saúde e

segurança com autoridades do
governo federal, da Anvisa, de
estados e municípios.

"Nas últimas semanas, as
duas companhias de cruzeiros
afetadas experimentaram uma
série de situações que impacta-
ram diretamente as operações
nos navios, tornando a continui-
dade dos cruzeiros neste mo-
mento impraticável. Além disso,
a incerteza operacional causou

inconvenientes significativos
para os hóspedes que contavam
com suas férias no mar com rígi-
dos protocolos de segurança",
diz o documento.

A suspensão vale para as no-
vas partidas, ou seja, não have-
rá mais embarque de hóspedes
até o dia 21, e os cruzeiros que
já estão acontecendo vão fina-
lizar os seus itinerários, segun-
do a Clia.

TURISMO

Mercado reduz novamente projeção de alta do PIB 
BC/FOCUS

O mercado financeiro dimi-
nuiu novamente a previsão para o
crescimento da economia brasi-
leira em 2022. As projeções cons-
tam do primeiro boletim Focus de
2022, divulgado ontem, em Brasí-
lia, pelo Banco Central. O docu-
mento reúne a projeção para os
principais indicadores econômi-
cos do país e aponta para um PIB
(Produto Interno Bruto) de 0,36%
ante 0,42% estimado na semana
passada.

O mercado também reduziu a
previsão do PIB para o ano de
2021, para 4,50%. Na semana an-
terior, a estimativa era de que o
PIB ficasse em 4,51%. Há quatro
semanas, o boletim estimou um
crescimento de 4,71% em 2021.

Para 2023 e 2024, a projeção do
mercado financeiro se manteve
estável na relação com a semana
anterior, com expansão do PIB
em 1,80% e 2%, respectivamente.

Para 2022, a estimativa de in-

flação ficou em 5,03%, a mesma
da semana passada. Para 2021, a
previsão para o IPCA (Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor
Amplo), a inflação oficial do país,
também variou para baixo, de
10,02% para 10,01%. É a quarta re-
dução depois de 35 semanas con-
secutivas de alta da projeção. Para
2023 e 2024, as previsões são de
3,41% e 3%, respectivamente.
A previsão para a taxa básica de
juros, a Selic, ao final de 2022, fi-

cou em 11,5% no ano, a mesma da
semana anterior. 
Atualmente, a taxa definida pelo
Comitê de Política Monetária
(Copom) está em 9,25% ao ano.
Para a próxima reunião do órgão,
em fevereiro, o Copom já sinali-
zou que deve elevar a Selic em
mais 1,5 ponto percentual. Para o
fim de 2023, a estimativa é de que
a taxa básica caia para 8% ao ano.
E para 2024, a previsão é de Selic
em 7% ao ano.

Bilionários ficam US$ 1
tri mais ricos em 2021 

EM MEIO A COVID

A fortuna somada das 500
pessoas mais ricas do mundo
aumentou em mais de US$ 1 tri-
lhão (R$ 5,57 trilhões) em 2021,
segundo o índice de bilionários
da agência Bloomberg. O patri-
mônio líquido somado desse
clube agora ultrapassa US$ 8,4
trilhões (R$ 46,9 trilhões), mais
do que o PIB individual de todos
os países, exceto China e Esta-
dos Unidos.

Dez fortunas superam a mar-
ca de US$ 100 bilhões (R$ 557,9
bilhões). Essa dezena de super-
bilionários ficou quase US$ 386
bilhões (R$ 2,15 trilhões) mais
rica. Mais de 200 patrimônios
passam de US$ 10 bilhões (R$
55,8 bilhões), algo inédito na
história, segundo a agência. No
topo do ranking, Elon Musk fi-
cou US$ 114 bilhões mais rico,
totalizando US$ 270 bilhões. O
ganho anual superou os 70%
para o fundador da SpaceX e
presidente da fábrica de carros
elétricos Tesla.

Segunda pessoa mais rica do
mundo, Jeff Bezos ganhou mais
US$ 2 bilhões. O fundador da
Amazon fechou o ano com US$
192 bilhões em caixa. Bernard
Arnault, presidente do grupo
Louis Vuitton, possui US$ 178 bi-
lhões. Desse total, US$ 66,6 bi-
lhões foram acumulados no ano
passado, o que assegurou a Ar-
nault o posto de terceiro mais ri-
co do planeta.

Bill Gates fechou o ano na
quarta colocação, com US$ 138
bilhões, US$ 6,4 bilhões a mais
do que em 2020. Larry Page, co-
fundador do Google, atingiu
uma fortuna de US$ 128 bilhões
ao ganhar US$ 46 bilhões no ano
passado. Sexto maior bilionário
da atualidade, Mark Zuckerberg
enriqueceu US$ 22 bilhões. O
cofundador do Facebook fechou
2021 com US$ 125 bilhões.

Brasileiro mais bem posicio-
nado na lista dos maiores donos
de fortunas, Jorge Paulo Lemann
perdeu US$ 2,3 bilhões. O em-
presário do ramo de alimentos
ficou em 82º lugar, com um total

de US$ 21,5 bilhões. Em um ano
em que milhões caíram para a
pobreza extrema devido às con-
sequências econômicas do agra-
vamento da pandemia de Covid-
19, a irrisória fração mais rica ob-
teve ganhos extraordinários, po-
tencializados justamente por
medidas adotadas para ameni-
zar o impacto da crise.

Estímulos criados pelo Fed
(Federal Reserve, o banco cen-
tral americano) ajudaram o mer-
cado de ações dos Estados Uni-
dos a entregar ganhos recordes
neste ano. Situações semelhan-
tes ocorreram na União Euro-
peia e no Reino Unido. Isso ex-
plica parte considerável do cres-
cimento das fortunas.

O índice S&P 500, que reúne
ações das principais empresas
da Bolsa de Nova York, saltou
27,23%. A Nasdaq, que con-
centra companhias do setor de
tecnologia, disparou 22,14%
em 2021.

Com a inflação alcançando o
maior nível em quatro décadas,
o Fed iniciou no final de 2021
uma redução de injeção de liqui-
dez no mercado por meio da
compra de títulos, além de
anunciar que elevará os juros
básicos da economia em 2022.

Enquanto bilionários do
mundo ocidental faturaram em
meio a ameaças de aumento das
taxas sobre grandes fortunas que
ficaram restritas a discursos de
políticos, a situação foi diferente
na China, destaca o levantamen-
to da Bloomberg.

A elite financeira chinesa te-
ve seu pior ano desde que a
agência começou a monitorar
riquezas, em 2012. As perdas su-
peraram US$ 61 bilhões. Em
2021, Pequim centrou esforços
em avançar na sua política de
prosperidade, enquanto passou
a regular mais severamente se-
tores endividados.

Hui Ka Yan, do Grupo Ever-
grande, outrora a segunda pes-
soa mais rica da China, teve seu
patrimônio líquido reduzido
US$ 17 bilhões em 2021. 
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País/São Paulo

Patrícia assume OAB 
e anuncia paridade de
gênero em indicações

ADVOGADOS

RENATA GALF/FOLHAPRESS

A advogada criminalista e
professora Patricia Vanzolini
assumiu, ontem, a presidência
da OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil) de São Paulo, a maior
seccional do país.

Ela comandará a entidade
pelos próximos três anos e é a
primeira mulher a ocupar o
posto em 90 anos de história.
Desde 1932, ano em que foi fun-
dada, a OAB-SP foi presidida
por 22 homens.

A cerimônia de posse da no-
va diretoria ocorreu na sede da
OAB-SP no centro de São Paulo.

Ela anunciou que uma de
suas primeiras medidas será a
publicação de um edital para o
preenchimento de duas vagas
no Tribunal de Justiça de São
Paulo em que será observada a
paridade de gênero para com-
posição da lista sêxtupla –a es-
colha final fica a cargo do gover-
nador do estado.

"Essa lista sêxtupla será a pri-
meira na história a respeitar
equidade e paridade de gênero,
conforme nosso programa de
inclusão", disse. Não foi men-
cionada se será observada a
questão racial na lista.

Em disputa acirrada, Vanzo-
lini foi eleita com 36% dos votos,
uma vantagem de pouco mais
de 3 pontos percentuais em re-
lação a Caio Santos Silva dos
Santos, que buscava se reeleger
e teve 32,7% dos votos.

Na campanha, ela se com-
prometeu a não pleitear reelei-
ção ao fim de seu mandato. A
seccional paulista vem de uma
sequência de pouca renovação.

A primeira vitória feminina
na história da seccional paulista
ocorreu na primeira eleição da
OAB sob a regra da paridade de
gênero, aprovada em dezembro
de 2020 pelo Conselho Federal
da entidade.

Ao tomar posse, Vanzolini
adotou um discurso pregando
união. "A partir de agora as elei-
ções acabaram e essa gestão é
de todas e de todos. É para as
mulheres, para os homens, para
os brancos, para os negros, para
o interior, para a capital, para a
seccional, para as subseções."

Vanzolini anunciou também
o envio de um ofício ao Conse-
lho Federal da OAB reclamando
a apreciação de proposta para
eleições diretas à presidência da
OAB Nacional, que hoje é defi-
nida a partir dos votos dos con-
selheiros federais. A pauta era
uma de suas bandeiras de cam-
panha.

Contudo, ainda que a OAB
possa encampar a mudança, a
nova regra depende da aprova-
ção do Congresso, pois está de-
finida no Estatuto da Advocacia
que é uma lei federal.

A nova presidente da OAB-
SP possui graduação, mestrado
e doutorado em direito pela
PUC (Pontifícia Universidade
Católica) de São Paulo e é sócia

do escritório Brito, Vanzolini e
Porcer Advogados Associados.

Vanzolini também é profes-
sora da Universidade Presbite-
riana Mackenzie e do Comple-
xo Educacional Damásio de Je-
sus e é autora de obras jurídicas
como "Manual de Direito Pe-
nal" e "Teoria da Pena: Sacrifí-
cio, Vingança e Direito Penal".

O advogado criminalista
Leonardo Sica foi empossado
como vice. Em 2018, os dois ti-
nham concorrido ao comando
da entidade, mas ficaram em
terceiro lugar. No último pleito,
inverteram posições.

Além da presidência e vice-
presidência, a nova diretoria da
seccional paulista é composta
por mais três membros.

Também foram empossados
os demais integrantes da gestão
da seccional, que se dividem
entre conselheiros estaduais
efetivos e suplentes, além da
nova diretoria da CAASP (Caixa
de Assistência dos Advogados
de São Paulo).

Na chapa de Vanzolini foram
eleitos ainda seis conselheiros
federais, sendo três deles efeti-
vos e três suplentes. Os titulares
são os advogados Alberto Za-
charias Toron, Carlos José Silva
dos Santos e Silvia de Souza.
Eles representarão a seccional
no conselho da OAB Nacional.

Desde que foi eleita, Vanzoli-
ni e seu vice Sica se reuniram ao
longo do mês de dezembro com
diferentes autoridades. Entre
elas, com o presidente da As-
sembleia Legislativa de São
Paulo, Carlão Pignatari (PSDB)
e o governador João Doria
(PSBD).

Na Alesp, diz ter defendido a
aprovação de um projeto de lei
que define a violação de prerro-
gativas profissionais da advoca-
cia por servidor público como
falta grave e formação de uma
frente parlamentar para defen-
der projetos de interesse da ad-
vocacia.

Também estiveram com o
desembargador Ricardo Anafe,
eleito para a presidência do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo
no biênio 2022-2023.

Entre os pilares das propos-
tas de campanha de Vanzolini
está a transparência financeira,
ela prometeu "abrir a caixa-pre-
ta" da seccional. Em relação à
anuidade, que chega a quase R$
1.000, ela afirma que é preciso
analisar as contas da entidade,
mas entende que é possível re-
duzir o valor.

Sua chapa também teve a
defesa das prerrogativas da ad-
vocacia como bandeira, bem
como o tratamento isonômico
entre advogados, promotores e
magistrados.

Ao longo da campanha, a ad-
vogada fez críticas à postura de
Felipe Santa Cruz à frente da
OAB Nacional e defende que
não pode haver sobre a entida-
de suspeitas de interesses políti-
co-partidários.

TURISMO/CRUZEIROS

Ministro sanfoneiro defende
afrouxar regras sobre Covid 
O

ministro sanfoneiro,
do Turismo, Gilson
Machado, defende

que sejam afrouxadas as regras
de controle da Covid-19 em via-
gens de cruzeiros para permitir a
retomada das embarcações.

A Clia Brasil, associação que
representa as companhias de na-
vios de cruzeiros no país, anun-
ciou a suspensão das novas ope-
rações nos portos brasileiros até o
dia 21 de janeiro.

Machado afirma que o gover-
no deveria adotar protocolo mais
brando para a variante Ômicron,
que, na leitura do ministro, não
gera tanto impacto como outras
formas do vírus.

"É preciso adequar (a portaria)
com a Ômicron, porque ela não
está gerando pressão nos hospi-
tais. Mas a palavra é do ministro
da Saúde. Eu torço para que haja
esse entendimento", disse ele à
reportagem ontem.

Estudos ainda preliminares
indicam que a Ômicron causa
quadros menos graves mesmo
em idosos, mas é mais contagio-
sa. Mesmo com estes dados, a
Anvisa (Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária) pede restri-
ções ainda mais duras e a suspen-
são da temporada de cruzeiros.

"A recomendação da Agência
leva em consideração a mudança
rápida no cenário epidemiológi-

co, o risco de prejuízos à saúde
dos passageiros e a imprevisibili-
dade das operações neste mo-
mento", afirma nota da agência
publicada no domingo passado.

A recomendação da Anvisa
ainda está em avaliação no gover-
no. Em reunião ontem, represen-
tantes de ministérios decidiram
não alterar as regras sobre as em-
barcações, ao menos por ora, sob
argumento de que as próprias
companhias de cruzeiros se ante-
ciparam e anunciaram a suspen-
são de novas viagens.

Para Machado, o governo de-
veria aumentar o percentual tole-
rado pelo governo de casos de
Covid entre passageiros antes de
declarar um surto e impor restri-
ções ao navio. A exigência de va-
cinação e de testes negativos, fei-
tas pelas companhias de cruzei-
ros, devem continuar, afirma o
ministro.

A proposta do chefe do Turis-
mo sofre resistência por integran-
tes do governo e não deve ser
aceita. A leitura é de que seria
mais eficiente garantir que as re-
gras vigentes sejam cumpridas
por todos os órgãos da federação.
Membros do governo defendem
que municípios que deveriam
aceitar o desembarque de passa-
geiros que testaram positivo em
cruzeiros, por exemplo.

Uma portaria do Ministério

da Saúde, em vigor desde final
de outubro do ano passado, de-
fine quatro níveis epidemiológi-
cos para viagens de transporte
aquaviário e protocolos a serem
seguidos.

Se há casos de Covid-19 em
número igual ou acima de 0,1%
do total de passageiros embarca-
dos o navio entra no nível 3,
quando o governo considera que
há surto do vírus no local.

No nível 4, quando há trans-
missão comunitária ou larga ocu-
pação dos leitos médicos e locais
de isolamento, a Anvisa coloca a
embarcação em quarentena e
pode impedir novos embarques,
como fez com dois dos cinco cru-
zeiros atuais do país.

Depois decisão do setor de
suspender as atividades, o mi-
nistro da Saúde, Marcelo Quei-
roga, disse que as empresas ob-
servaram as regras do governo.
"Nós tínhamos uma portaria que
previa segurança para a situação
dos cruzeiros e previa situações
como essa de ter casos de Covid,
ali já tinha todas as normativas.
Se as companhias de cruzeiros
estão fazendo isso, naturalmen-
te estão observando o que diz na
portaria e a segurança de quem
contrata esses passeios", disse
ele nesta segunda.

A Anvisa recomendou em 31
de dezembro a suspensão de to-

dos os cruzeiros marítimos para
a avaliação do cenário epide-
miológico. A agência também
suspendeu a atividade de duas
embarcações que registraram
surto de Covid.

Segundo a agência regulado-
ra, a recomendação de inter-
romper as viagens ocorreu por
conta do aumento repentino de
casos de infecção por Covid-19
detectados nas embarcações
que operam cruzeiros maríti-
mos e também por conta da va-
riante Ômicron.

Passageiros relataram, nas re-
des sociais falta de comida e lim-
peza em cruzeiros que tiveram
atividades interrompidas por sur-
to de Covid.

"Nas últimas semanas, as
duas companhias de cruzeiros
afetadas experimentaram uma
série de situações que impacta-
ram diretamente as operações
nos navios, tornando a continui-
dade dos cruzeiros neste mo-
mento impraticável", disse a
CLIA, em nota.

A entidade disse lamentar a
suspensão das novas atividades
e afirmou que os protocolos sa-
nitários estavam funcionando. A
CLIA também disse que a tem-
porada de cruzeiros tinha previ-
são de movimentar mais de 360
mil turistas, com impacto de R$
1,7 bilhão.

Senado ignora Bolsonaro 
e organiza comemoração 
GUILHERME SETO/FOLHAPRESS

Diante do que considera ina-
ção do governo federal, o Sena-
do vai desenvolver em 2022 uma
agenda própria de eventos para
celebração dos 200 anos da In-
dependência.

"No centenário, o Brasil fez a
Semana de Arte Moderna e a
atual versão do hino nacional.
No sesquicentenário [150 anos],
trouxe os restos mortais de Dom
Pedro 1º. Agora existe omissão
total do governo", diz o senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP),
coordenador da comissão espe-
cial destinada ao tema.

Estão previstos uma carreta
itinerante sobre a história do Bra-
sil, uma página na internet, um
convite para que o presidente de
Portugal, Marcelo Rebelo de Sou-
sa, venha ao Brasil, entre outros.

O projeto 200 anos 200 livros,
que fará parte das comemora-
ções, deverá contar com o lança-
mento de novas edições de livros
já conhecidos e a publicação de
novas obras, além de um trabalho
de interação com esses escritos na
página temática na internet.

Em setembro, o Senado deu o
pontapé inicial na iniciativa
com o lançamento do livro "Vo-
zes do Brasil: a linguagem políti-

ca na Independência (1820-
1824)", que reúne panfletos his-
tóricos utilizados na época para
divulgação de ideias ou posições
por diferentes grupos políticos e
indivíduos, na maior parte das
vezes de forma anônima ou sob
pseudônimo.

Os panfletos reunidos no li-
vro estão na Universidade Cató-
lica da América, em Washing-
ton, e foram reproduzidos de
maneira fac-similar na obra a
partir de cooperação entre a ins-
tituição de ensino e a comissão
do Senado, da qual também faz
parte Rodrigo Pacheco (PSD-
MG), presidente da Casa.

INDEPENDÊNCIA Ao menos seis cidades
subiram tarifa de ônibus

GRANDE SP

Ao menos seis cidades da
Grande São Paulo iniciaram o
ano com novas tarifas de ôni-
bus, com preços que chegam a
R$ 5,10, no caso São Bernardo
do Campo. 

O valor, anteriormente em
R$ 4,75, subiu no último do-
mingo. Um outro município
definiu aumento para o fim
do mês e outra já havia subi-
do as passagens em novem-
bro de 2021.

Em nota, a Prefeitura de São
Bernardo diz que a tarifa não
era reajustada desde 2019 e
que os tributos municipais não
custeiam o transporte público
com subsídios.

Diadema também reajus-
tou a passagem para R$ 5,10.
Entretanto, a cidade manteve

o cartão SOU+Diadema em
R$ 4,25.

Em Mauá, para quem paga
em dinheiro na catraca, o preço
da passagem vai subir de R$
4,30 para R$ 5, mas a partir do
próximo dia 28 de janeiro. Por
outro lado, quem usa Bilhete
Único terá o valor reduzido de
R$ 4,30 para R$ 4,20. O decreto
com as mudanças foi publicado
em 29 de dezembro passado.

Segundo a prefeitura, para
conseguir o cartão é preciso ir
pessoalmente à Praça 22 de
Novembro, s/nº, no térreo do
Centro de Formação de Pro-
fessores Dr. Miguel Arraes, ao
lado do Terminal Municipal,
das 8h às 18h. É preciso levar
RG, CPF e comprovante de en-
dereço.

Nota
CHUVAS DEIXAM 340
DESABRIGADOS EM TO 

As chuvas que atingem o
Tocantins há semanas
continuam causando estragos
em várias cidades do estado,
mantendo a população e as
autoridades em alerta. O
volume de água fez com que
o nível de rios subisse,
provocando alagamentos e
obrigando famílias a
deixarem suas casas. Em todo
o estado, havia, até o meio-
dia de ontem, 340 pessoas
desabrigadas, ou seja, que
tiveram que ser acomodadas
em abrigos comunitários, pois
não tinham para onde ir.
Além disso, 114 pessoas
desalojadas foram para as
residências de parentes,
amigos ou vizinhos.  Das 139
cidades do estado, 35 foram
severamente afetadas.

Salvador anuncia cancelamento
do carnaval de rua de 2022 

Após o governador Rui Costa
(PT) anunciar que não haverá
festas de rua no período carna-
valesco em 2022, as prefeituras
de Salvador -principal destino
turísticos do estado- confirmou
o cancelamento do carnaval
deste ano.

O prefeito de Salvador, Bruno
Reis (DEM), confirmou na sema-
na passada o cancelamento da
festa na capital baiana. Em entre-
vista a jornalistas durante a assi-
natura de uma ordem de serviço
na terça-feira passada, ele apoiou
a decisão do governador e desta-
cou que os principais artistas e
blocos já haviam sinalizado que
não participariam da festa.

"Eu já tinha manifestado a mi-
nha opinião publicamente, que
não fazia mais sentido e que a
gente tinha que avaliar se valeria
a pena fazer um carnaval sem a
presença de todos eles (artistas).
Quem faz o carnaval não é a pre-
feitura, não é o governo. Nós não
somos atores principais nesse
processo", afirmou.

Cinco dias antes, o governa-
dor Rui Costa (PT) já havia ofi-
cializado o cancelamento do
Carnaval em municípios baia-
nos, alegando preocupação com

a variante Ômicron da Covid-19
e o aumento dos casos de gripe
H3N2.

"A decisão está tomada: não
haverá Carnaval na Bahia em fe-
vereiro de 2022. Hoje temos 2,4
milhões de baianos com a vaci-
na contra a Covid em atraso.
Além disso, estamos lidando
com uma epidemia de gripe,
que tem sobrecarregado o siste-
ma de saúde", disse Costa em
uma rede social.

Nos últimos meses, empresá-
rios ligados ao Carnaval pressio-
naram prefeitura e governo a li-
berar a realização da festa nas
ruas da cidade. Em novembro,
um grupo chegou a fazer um pro-
testo no Farol da Barra em defesa
do Carnaval.

A partir de dezembro, contu-
do, a maior parte começou a se
desmobilizar. Artistas como Da-
niela Mercury, Léo Santana e Bell
Marques anunciaram que não
participariam do Carnaval, caso
este acontecesse, alegando falta
de tempo hábil para viabilizar a
participação na festa.

Blocos como As Muquiranas,
Nana Banana e Camaleão tam-
bém informaram em dezembro
que não iriam desfilar em 2022.

A mesma decisão foi tomada
pela empresária Flora Gil, que
toca o camarote Expresso 2222.
Em dezembro, ela anunciou que
o espaço não funcionaria mesmo
se o Carnaval fosse autorizado.

Outros empresários, por outro
lado, devem realizar festas priva-
das em Salvador no período do
Carnaval. A cantora Ivete Sanga-
lo, por exemplo, comandará uma
festa privada que acontecerá no
Centro de Convenções.

O Camarote Salvador, um dos
mais disputados do Carnaval da
capital baiana, também montará
a sua estrutura na área externa
do Centro de Convenções. A fes-
ta Carnavalito, com bandas co-
mo Timbalada e Harmonia do
Samba, vai acontecer na Arena
Fonte Nova.

De acordo com a prefeitura de
Salvador, apenas uma empresa
entrou até o momento com pedi-
do de licenciamento junto à pre-
feitura para a realização de festa
no período carnavalesco.

O decreto da pandemia em
vigor no estado da Bahia permi-
te festas com até 5.000 pessoas,
mediante a exigência de com-
provação do ciclo completo de
vacinação.

No Recife, maior polo carna-
valesco do estado, a prefeitura
disse que a decisão ficará a cargo
das autoridades sanitárias. A ten-
dência é que a gestão municipal
da cidade siga a recomendação
do governo estadual, mas a ad-
ministração sinaliza que os gran-
des eventos de Carnaval somen-
te poderão voltar ao patamar
pré-pandemia com a superação
da crise sanitária.

"O Recife entende que ape-
nas com a superação da pande-
mia será possível assegurar o
evento, com as características
deste ciclo cultural da capital
pernambucana", diz trecho de
nota da prefeitura.

Em dezembro, uma comissão
da Câmara de Vereadores do Re-
cife voltada para o debate sobre a
realização do Carnaval sugeriu
ao prefeito João Campos (PSB)
que a festa fosse adiada e não
cancelada.

Enquanto isso, eventos priva-
dos fazem as divulgações e ven-
das de ingressos para o período
de Carnaval. A categoria alega
que é possível fazer o controle sa-
nitário exigindo o comprovante
de vacinação completa contra a
Covid.

BAHIA
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Filhos de Trump terão de
explicar manobras financeiras 
P

rocuradoria-Geral do
estado de Nova York in-
timou os dois filhos

mais velhos do ex-presidente
americano Donald Trump a
prestarem depoimento sobre
uma investigação que apura su-
postas manobras financeiras ile-
gais por parte da Trump Organi-
zation, conglomerado que reú-
ne vários negócios da família.

A informação foi revelada on-
tem pelo jornal The New York
Times, com base na abertura do
processo. Em dezembro, a pu-

blicação já havia noticiado que a
procuradora-geral, Letitia Ja-
mes, intimara o ex-presidente a
prestar depoimento até o próxi-
mo dia 7.

Os advogados da família, po-
rém, tentavam impedir os de-
poimentos de Trump e de seus
filhos Donald Jr., 44 e Ivanka, 40.
O terceiro filho mais velho do re-
publicano, Eric Trump, 37, já foi
interrogado pela procuradoria
em outubro de 2020.

Os advogados da família do
ex-presidente acusam James -

que é filiada ao partido Demo-
crata- de agir com motivações
políticas ao conduzir as investi-
gações. O argumento ganhou
força quando a procuradora-ge-
ral anunciou, em outubro, que
concorreria às primárias demo-
cratas para o governo de Nova
York; semanas depois, ela desis-
tiu da candidatura.

James também conduziu
uma investigação que apurava
supostos assédios sexuais come-
tidos pelo ex-governador do es-
tado, o democrata Andrew Cuo-

mo. A constatação de que ele
havia assediado 11 mulheres
ocasionou a renúncia do políti-
co, até então um dos principais
nomes do partido.

No processo envolvendo a
família Trump, os investigado-
res suspeitam que o ex-presi-
dente aumentou, ilegalmente,
o valor de seus ativos para ga-
rantir vantagens em emprésti-
mos bancários,  ao mesmo
tempo em que diminuiu em
outras ocasiões para reduzir
seus impostos.

Ômicron pode ser vírus de mais rápida propagação 
A variante Ômicron do SARS-

CoV-2 pode já ser o vírus de mais
rápida propagação de toda a his-
tória. A informação foi dada pelo
médico infectologista norte-ame-
ricano Roby Bhattacharyya do
Hospital Geral de Massachusetts.
A nova cepa é dominante em vá-
rias nações do mundo e está le-
vando à explosão do número de
casos de covid-19.   “É uma propa-
gação incrivelmente rápida”, aler-
tou Bhattacharyya.

O médico e pesquisador fez um
cálculo entre a Ômicron e o sa-
rampo, um dos vírus mais conta-
giosos. Ele concluiu que, num ce-
nário de ausência de vacinação,
um caso de sarampo daria origem
a mais 15 casos em apenas 12 dias.
Já um caso de Ômicron daria ori-
gem a 216 casos no mesmo perío-
do. A estimativa significa que, em
35 dias, a Ômicron poderia atingir
280 mil pessoas, enquanto o sa-
rampo afetaria 2.700.

No entanto, num cenário em
que a maioria da população está
vacinada ou já teve covid-19, o es-
pecialista estima que um caso de
Ômicron dê origem a apenas mais
três casos, número semelhante ao

do vírus original, ausente de mu-
tações. Essa previsão continua,
mesmo assim, preocupante, po-
dendo ser comparada à transmis-
sibilidade do SARS-CoV-2 quando
apareceu inicialmente e começou
a propagar-se, num momento em
que não havia vacinas e poucas
eram as medidas de contenção.

“Nas condições atuais”, com
vacinação e restrições, “um mo-
delo simples de crescimento ex-
ponencial revelaria 14 milhões de
pessoas infectadas com Ômicron
a partir de um único caso, em
comparação com as 760 mil infec-
tadas com sarampo numa popu-
lação sem defesas específicas”,
adiantou o médico.

ÔMICRON 
“É o vírus mais explosivo e de

mais rápida difusão de toda a his-
tória”, alertou também o médico
Anton Erkoreka, que investiga epi-
demias passadas. Ele comparou o
SARS-CoV-2 à gripe russa de 1889:
ambos os vírus levaram apenas
três meses para se propagar em
todo o planeta. Agora, “a variante
Ômicron bateu o recorde de pro-
pagação”, afirmou.

COVID-19

Castro e 2 secretários
estão com Covid-19

CONTAMINADOS

Além de Cláudio Castro, go-
vernador do Rio de Janeiro,
dois secretários estaduais es-
tão contaminados com a Co-
vid-19. De acordo com a asses-
soria do governo, os três infec-
tados se encontraram uma
reunião presencial na quarta-
feira passada.

O secretário de Estado de
Fazenda, Nelson Rocha, foi o
primeiro a testar positivo para
a doença, na sexta-feira. Rodri-
go Bacellar, secretário de Esta-
do de Governo, está assinto-
mático mas também testou
positivo para Covid-19 após o
encontro do dia 29.

Após o diagnóstico de Ro-
cha, Castro procurou um hos-
pital no domingo pela manhã,
quando apresentava "leve co-
riza". Até agora, o governador
passa bem e não manifestou
nenhum outro sintoma e se-
guirá despachando remota-

mente. Castro já tem duas do-
ses de vacina contra a Covid-
19 e recomendou a vacinação
à população.

Durante a última semana,
além da reunião com os secre-
tários, Castro esteve presente
num evento público sem más-
caras de proteção contra a
doença. Imagens publicadas
em seu Twitter mostram ele
discursando frente a uma pla-
teia lotada na Fazenda Paraíso,
apresentada como um centro
de tratamento para dependen-
tes químicos, no dia 30.

A primeira contaminação de
Castro foi quando ainda era go-
vernador em exercício, em ou-
tubro de 2020, antes da conclu-
são do processo de impeach-
ment de Wilson Witzel. Na oca-
sião, Castro apresentou como
sintomas dor de cabeça e cori-
za, e continuou despachando
remotamente, em isolamento.

Crise faz potências prometerem
não travar guerra nuclear
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

Em um texto que pode ser lido
como óbvio, hipócrita e necessá-
rio ao mesmo tempo, as cinco po-
tências nucleares com assento no
Conselho de Segurança das Na-
ções Unidas divulgaram um ma-
nifesto se comprometendo a não
travar guerra com armas atômi-
cas enquanto cresce a tensão en-
tre Rússia e Otan na Europa.

"Nós declaramos que não po-
de haver vencedores numa guerra
nuclear, que nunca deve ser ini-
ciada", diz o texto, completando
que os "enquanto existirem", as
bombas "devem servir apenas a
meios defensivos, de dissuasão
contra agressões e prevenção da
guerra".

O documento é assinado por
Estados Unidos, Rússia, China,
Reino Unido e França, as cinco
potências com poder de voto e de
veto na principal instância da
ONU (Organização das Nações
Unidas). Não por acaso, os países
vencedores da Segunda Guerra
Mundial e com capacidade nu-
clear adquirida ao longo da Guer-
ra Fria.

A obviedade do texto é conhe-
cida desde EUA e a então União
Soviética começaram a empilhar
bombas nos anos 1950. Uma
guerra com armas termonuclea-
res, mesmo em escala reduzida, é
uma ameaça existencial à huma-
nidade –em versão global, invia-
bilizaria a civilização como a co-
nhecemos.

Logo, nada mais natural do
que reafirmar que a guerra é ilógi-
ca. Hipócrita, apontarão críticos,
porque mantém o status quo e o
prestígio das grandes potências:

há outros quatro países com a
bomba, Israel, Coreia do Norte,
Índia e Paquistão, e significativa-
mente nenhum deles é signatário
do TNP (Tratado de Não-Prolife-
ração Nuclear).

O texto de 1968 entronizava
os cinco membros do Conselho
de Segurança como Estados nu-
cleares por terem explodido
suas ogivas até 1967. Eles são
parte do TNP em condições úni-
cas, enquanto os outros 186 paí-
ses aderentes teoricamente re-
nunciam à tecnologia mais des-
trutiva já criada.

Ao mesmo tempo, o texto
emerge em um momento em que
se fala abertamente na Europa do
risco de uma confrontação entre
Rússia e forças da Otan (aliança
militar liderada pelos EUA) devi-
do ao impasse nas fronteiras da
Ucrânia.

O governo de Vladimir Putin
concentrou mais de 100 mil ho-
mens na região para tentar forçar
uma solução permanente que im-
peça a adesão do país vizinho à
Otan, ameaçando sua posição
geopolítica.

Como já havia anexado a Cri-
meia e fomentado a guerra civil
no leste ucraniano com esse fim
em 2014, após o governo pró-
Moscou ser derrubado em Kiev,
os EUA acusaram o Kremlin de
preparar uma invasão.

A tensão se arrasta desde no-
vembro, e as conversas para dis-
cutir os termos de um ultimato de
Putin, recheado de exigências
inexequíveis para o Ocidente, de-
vem começar nos próximos dias.
O russo já falou duas vezes com o
americano Joe Biden sobre a
questão.

Entre as trocas de acusação, há
o temor russo de que sejam insta-
ladas armas nucleares de alcance
intermediário, que haviam sido
banidas na Europa em um tratado
rasgado pelos EUA em 2019, perto
de seu território. E a ameaça do
Kremlin de fazer o mesmo.

Com isso, o manifesto ganha
urgência. Ele deveria ser lido na
abertura da décima conferência
de revisão do TNP, que iria come-
çar nesta terça-feira em Nova
York, mas que foi adiada prova-
velmente para agosto devido ao
alastramento da variante Ômi-
cron do novo coronavírus.

No texto, as potências reafir-
mam seu comprometimento com
o objetivo central do TNP, que é
reduzir os riscos de proliferação
de armas atômicas pelo mundo.
Mas o foco na guerra em si chama
a atenção, por trazer materialida-
de a um fantasma que andava es-
quecido após o fim da União So-
viética, há 30 anos.

"É um progresso, ainda que
apenas declaratório. Advoga a fi-
nalidade defensiva, o que é positi-
vo, mas diz que elas desempe-
nharão esse papel enquanto exis-
tirem. É sinal de que não preten-
dem se desfazerem delas", afir-
mou o embaixador brasileiro Sér-
gio Duarte, ex-alto representante
da ONU para Assuntos de Desar-
mamento.

Presidente da Pugwash, enti-
dade ganhadora do Prêmio Nobel
da Paz em 1995 por seu trabalho
pela não-proliferação, Duarte diz
que as promessas são "muito
aquém" das expectativas dos paí-
ses que se comprometeram a não
ter armas nucleares pelo TNP.

Há novas questões colocadas.

A China é uma potência com no-
vas capacidades para o emprego
de suas armas, como mísseis hi-
persônicos e o fato de operar a
chamada tríada nuclear: pode jo-
gar suas bombas a partir de silos,
submarinos e bombardeiros, am-
pliando as possibilidades de reta-
liação em caso de guerra.

O aumento dessa musculatura
ainda não se deu em termos de
estoque de armas, embora os
EUA falem em um plano chinês
não confirmado para triplicar o
arsenal nesta década. Há hoje, se-
gundo a Federação dos Cientistas
Americanos, uma das balizas do
setor, 320 ogivas chinesas –ne-
nhuma para pronto uso.

Já russos têm 1.600 bombas es-
tratégicas (para obliteração de
grandes alvos militares ou cida-
des) para pronto uso, mais 2.897
em reserva. Americanos, 1.650 es-
tratégicas e 100 táticas (para ações
pontuais) prontas, mais 1.950 em
reserva.

Franceses operam 280 armas
estratégicas prontas para empre-
go e estocam 10; já os britânicos
têm à mão 120 de suas 225 bom-
bas. Paquistaneses estocam 165
ogivas e seus rivais indianos, 160.
Israel, que é ambíguo sobre seu
conhecido arsenal, tem segundo
a federação 90 ogivas e a Coreia
do Norte, talvez metade disso.

Há também um movimento
estratégico de aproximação entre
Moscou e Pequim em curso, ape-
sar de desconfianças históricas,
impulsionado pela Guerra Fria
2.0 tocada por Washington contra
os chineses. O líder Xi Jinping já
falou em defesa conjunta dos dois
países contra o Ocidente.
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Prefeitura já considera 
que Ômicron tem
transmissão comunitária 

COVID-19

VINÍCIUS LISBOA/BRASIL 

A Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro (SMS)
informou ontem que a varian-
te Ômicron do novo coronaví-
rus tem transmissão comuni-
tária na capital fluminense. Is-
so significa que já não é mais
possível rastrear a origem dos
casos e associá-la a viajantes,
indicando que o vírus já circu-
la entre a população local.   

Apesar disso, o município
confirmou apenas dois casos
de infecção causados pela va-
riante, detectado após sequen-
ciamento genômico realizado
pela Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz). Mais 180 suspeitas
de infecção pela Ômicron es-
tão em investigação.

O segundo caso confirmado
foi em uma brasileira de 23
anos que mora em Nova York e
chegou ao Brasil em 17 de de-
zembro. No mesmo dia de sua
chegada, ela procurou uma
unidade particular de saúde
com quadro de amigdalite, e,
após teste RT-PCR, foi confir-
mada a covid-19.  A jovem já se
recuperou dos sintomas e o
laudo que confirmou a varian-
te Ômicron ficou pronto on-
tem. De acordo com a SMS, ela
havia sido imunizada com as

duas doses da vacina da far-
macêutica Moderna, tendo re-
cebido a última há mais de seis
meses, sem a aplicação de uma
dose de reforço posterior.

A prefeitura considera que a
transmissão comunitária da
variante Ômicron já está se re-
fletindo em um aumento de
notificações da doença na ci-
dade. A taxa de positividade
dos testes de covid-19, que já
havia subido de 0,7% para 5,5%
na semana passada, chegou
hoje a 9,6%. A taxa indica
quantos testes realizados de
fato indicam a presença do co-
ronavírus. 

O município pede que ca-
riocas que passaram réveillon
fora da cidade e que estão com
sintomas gripais devem procu-
rar atendimento para testagem
em uma das 230 unidades de
atenção primária de saúde pe-
la cidade, ou nos centros de
atendimento a pacientes com
síndrome gripal, localizados
na Vila Olímpica do Alemão,
no Parque Olímpico da Barra,
na Vila Olímpica de Honório
Gurgel, na Policlínica Manoel
Guilherme da Silveira Filho
(Bangu), na Unidade Ambula-
torial Almir Dulton (Campo
Grande), e na Policlínica Ro-
dolpho Rocco (Del Castilho).

Ambev pressiona 
por carnaval de rua

ÔMICRON

A Ambev, patrocinadora do
carnaval de rua do Rio de Ja-
neiro, notificou o prefeito
Eduardo Paes (PSD) para que
defina até amanhã a realização
do evento no próximo mês.

A empresa firmou contrato
de patrocínio de R$ 38,9 mi-
lhões para o desfile de blocos,
cuja confirmação ainda depen-
de de avaliação sobre o cenário
epidemiológico da pandemia
do novo coronavírus na cidade.

A notificação foi enviada na
última semana de dezembro
para Paes, para a presidente da
Riotur, Daniela Maia, e para a
Dream Factory, responsável
pela estrutura de apoio aos
desfiles.

Em nota, a Ambev afirmou
que "a saúde das pessoas deve
vir sempre em primeiro lugar".

"Diante do surgimento da
nova variante de Covid-19 ao
redor do mundo, contatamos
as prefeituras parceiras e ou-
tros grandes realizadores do
Carnaval para termos clareza
sobre o calendário da festivida-
de. Continuamos seguindo e

endossando as recomendações
médicas e sanitárias e das au-
toridades locais para uma cele-
bração segura e responsável",
diz o comunicado da empresa.

Outras cidades já cancela-
ram os eventos de carnaval,
sendo a principal delas Salva-
dor. A lista de municípios que
não terão a festa chega a 58 no
interior paulista, litoral e Gran-
de São Paulo.

Hoje, o Paes se reúne, junto
com o secretário de Saúde, Da-
niel Soranz, com representan-
tes da Sebastiana, liga que
congrega alguns dos principais
blocos da cidade. A entidade
ainda não tem posição sobre a
realização da festa.

No total, 506 blocos de rua se
inscreveram para desfilar no
Carnaval. Paes ainda não ga-
rantiu a realização desses even-
tos, mas sinalizou não ver razão
para cancelar os desfiles das es-
colas de samba na Marquês da
Sapucaí. Ele compara a festa no
Sambódromo aos estádios de
futebol, que voltaram a receber
público no ano passado.
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