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Maioria rejeita receita para vacinar crianças
A consulta pública realizada pelo Ministério da Saúde

apontou que a maioria das pessoas foi contrária à pres-
crição médica no ato da vacina. Cerca de 100 mil pessoas
se manifestaram até o dia 2 de janeiro. A informação foi
dada por Rosana Leite de Melo, secretária extraordinária

de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde,
em audiência pública ontem. "Tivemos 99.309 pessoas
que participaram neste curto intervalo de tempo em que
o documento esteve para consulta pública, sendo que a
maioria se mostrou concordante com a não compulso-

riedade da vacinação e a priorização das crianças com
comorbidade. A maioria foi contrária à obrigatoriedade
da prescrição médica no ato de vacinação", disse Rosana.
A intenção da pasta é recomendar que crianças de 5 a 11
anos sejam vacinadas contra a Covid-19. PÁGINA 5

Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e Lula (foto) publicaram men-
sagens nas redes sociais manifestando empolgação com a reforma
trabalhista que foi acordada entre governo, empresários e sindicatos
de trabalhadores na Espanha e falaram em revogação das reformas
no Brasil. Na Espanha, a nova reforma, chamada também de "con-
trarreforma", revisa uma que foi feita em 2012 e que teria impulsio-

nado a precarização das condições de trabalho no país. Entre outras
medidas, a reforma atual extingue os contratos por obra, limita os
contratos temporários (que correspondem a cerca de 25% dos em-
pregos no país) e estabelece regras mais rigorosas nas terceirizações.
"É importante que os brasileiros acompanhem de perto o que está
acontecendo na Reforma Trabalhista da Espanha”. PÁGINA 2

Foram investidos R$ 23,3 bilhões no último ano; é a maior recu-
peração da capacidade de investimento estadual desde 2015. Nú-
meros consolidados da Secretaria de Governo indicam que o Esta-
do de São Paulo praticamente dobrou o volume de investimentos,

passando de R$ 12,4 bilhões em 2020 para R$ 23,3 bilhões empe-
nhados em 2021. Os dados foram fechados ontem e mostram que o
estado superou a meta estabelecida em 2021, que era de R$ 22,5 bi-
lhões. PÁGINA 4

MP pede  
falência 
do Grupo
Itapemirim

JUSTIÇA

2021

O Ministério Público de São
Paulo pediu à Justiça a decreta-
ção de falência do Grupo Itape-
mirim, empresa responsável pe-
la Itapemirim Transportes Aé-
reos (ITA). O pedido foi feito no
fim de dezembro, depois que a
empresa suspendeu todas as
operações, deixando passageiros
sem voos em todo o país.  O Mi-
nistério Público solicitou ainda
Justiça o bloqueio de bens e o
afastamento do principal sócio
da empresa. A empresa anun-
ciou ter suspendido suas opera-
ções na noite do dia 17 de de-
zembro. Na ocasião, o grupo in-
formou que a paralisação era
temporária, motivada por uma
reestruturação interna. Dias de-
pois, a Fundação Procon decidiu
aplicar uma multa à empresa por
sequer ter prestado assistência
aos passageiros diante do cance-
lamento dos voos. Após os pro-
blemas no transporte aéreo, a
Itapemirim anunciou  no final de
dezembro, que iria retirar linhas
de ônibus e reduzir a quantidade
de cidades atendidas em suas ro-
tas rodoviárias. PÁGINA 3

São Paulo dobra volume de investimentos

ESPANHA COMO EXEMPLO

DIVULGAÇÃO

Procuradoria
não tem prova
para processar
ex-governador

NOVA YORK

PÁGINA 6

RJ registra
recorde na
abertura de
empresas

JUCERJA

PÁGINA 6
SEM AGLOMERAÇÃO Prefeitura anuncia 

o cancelamento 
do carnaval de rua

O prefeito Eduardo Paes (PSD) (foto) cancelou o carnaval de rua no
Rio de Janeiro. A decisão foi anunciada em reunião com blocos e pa-
trocinadores ontem à tarde. Ele e o secretário de Saúde, Daniel So-
ranz, se reuniram com representantes de ligas que congregam alguns
dos principais blocos da cidade, como a Sebastiana. No total, 506 blo-
cos de rua se inscreveram para desfilar. Paes ainda não garantiu a rea-
lização do carnaval de rua, mas sinalizou não ver razão para cancelar
os desfiles das escolas de samba na Marquês da Sapucaí. PÁGINA 6

SINDISPETRO

Lula e Gleisi indicam que governo
do PT regovará reforma trabalhista

CONSULTA PÚBLICA

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(8/12) 9,25%
Poupança 3
(5/1) 0,56%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,87% (dez.)
IPCA 5 0,69% (dez.)
CDI
0,07 até o dia 4/jan
OURO
BM&F/grama R$ 326,80
EURO Comercial 
Compra: 6,4220 Venda: 6,4226

EURO turismo 
Compra: 6,5032 Venda: 6,6832
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,6770 Venda: 5,6776
DÓLAR comercial
Compra: 5,6889 Venda: 5,6895
DÓLAR turismo
Compra: 5,7226 Venda: 5,9026

CSNMINERACAOON EJ N2 7.55 +7.09 +0.50

ITAUUNIBANCOPN EJ N1 22.12 +2.84 +0.61

KLABIN S/A UNT N2 26.17 +2.55 +0.65

SUZANO S.A. ON NM 60.89 +2.18 +1.30

B3 ON EJ NM 10.95 +2.15 +0.23

BANCO INTER UNT N2 24.30 −13.68 −3.85

PETZ ON EJ NM 14.41 −8.91 −1.41

BANCO PAN PN EJ N1 9.43 −7.82 −0.80

LOCAWEB ON NM 11.89 −6.75 −0.86

CVC BRASIL ON NM 12.03 −6.53 −0.84

BRADESCO PN EDJ N1 19.80 +0.56 +0.11

PETROBRAS PN N2 29.20 +0.38 +0.11

VALE ON NM 77.08 −1.18 −0.92

ITAUUNIBANCOPN EJ N1 22.12 +2.84 +0.61

MAGAZ LUIZA ON NM 6.61 −1.64 −0.11

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 36.799,65 +0,59

NASDAQ Composite 15.622,718 -1,33

Euro STOXX 50 4.362,91 +0,56

CAC 40 7.317,41 +1,39

FTSE 100 7.505,15 +1,63

DAX 16.152,61 +0,82

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -0,39% / 103.513,64 / -407,95 / Volume: 25.231.888.191 / Quantidade: 4.126.138
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Economia

Bovespa aprofunda
queda com crise entre
servidores e Bolsonaro
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS

Mercados de ações e de
câmbio voltaram a refletir o
aumento da percepção de in-
vestidores sobre o risco fiscal
do país, que cresce na esteira
da crise entre a elite do funcio-
nalismo e o presidente Jair
Bolsonaro (PL).

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) fechou em
queda de 0,39%, a 103.513
pontos. Com isso, o Ibovespa
(Índice Bovespa) acumula
perda de 1,25% nos dois pri-
meiros pregões de 2022. O
mercado acionário do país fe-
chou 2021 com queda de 12%.

Parâmetro para medir a
confiança do investidor na eco-
nomia do país, o dólar encer-
rou a sessão com ganho de
0,47%, a R$ 5,689. Expectativas

de aumento nos juros nos Esta-
dos Unidos também direciona-
ram a alta da divisa americana.

Nos Estados Unidos, a Nas-
daq recuou 1,33%. 

Em sentido oposto, o Dow
Jones, índice de ações mais
tradicional do país, subiu
0,59% e renovou sua maior
pontuação histórica.

O índice S&P 500, referên-
cia no mercado americano, re-
cuou 0,06%.

Na Bolsa brasileira, a CSN
Mineração subiu 7,09%, regis-
trando a maior alta do dia. Des-
taques negativos para Banco
Inter, que caiu 13,68%, e para o
Banco Pan, que cedeu 7,82%.

A Petrobras subiu 0,38%,
impulsionada pela valoriza-
ção do petróleo no mercado
internacional. O barril do
Brent subiu 1,27%, a US$ 79,98
(R$ 450,31).

Quarta-feira, 5 de janeiro de 2022
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Lula e Gleisi falam em
revogar reforma trabalhista
GUILHERME SETO/FOLHAPRESS

G
leisi Hoffmann, pre-
sidente do PT, e Lula
publicaram mensa-

gens nas redes sociais manifes-
tando empolgação com a refor-
ma trabalhista que foi acordada
entre governo, empresários e
sindicatos de trabalhadores na
Espanha e falaram em revoga-
ção das reformas no Brasil.

Na Espanha, a nova reforma,
chamada também de "contrar-
reforma", revisa uma que foi fei-
ta em 2012 e que teria impulsio-
nado a precarização das condi-
ções de trabalho no país.

Entre outras medidas, a refor-
ma atual extingue os contratos
por obra, limita os contratos
temporários (que correspondem

a cerca de 25% dos empregos no
país) e estabelece regras mais ri-
gorosas nas terceirizações.

"É importante que os brasilei-
ros acompanhem de perto o que
está acontecendo na Reforma
Trabalhista da Espanha, onde o
presidente Pedro Sanchez está
trabalhando para recuperar di-
reitos dos trabalhadores", escre-
veu Lula nas redes sociais ontem.

O ex-presidente comparti-
lhou reportagem do site Brasil
de Fato com o título "Espanha
revoga reforma trabalhista que
precarizou trabalho e não criou
empregos".

"Notícias alvissareiras desse
período: Argentina revoga priva-
tização de empresas de energia e
Espanha reforma trabalhista que
retirou direitos. A reforma espa-

nhola serviu de modelo para a
brasileira e ambas não criaram
empregos, só precarizaram os
direitos. Já temos o caminho",
publicou Gleisi um dia antes.

Reportagem do jornal Folha
de S.Paulo mostrou que quatro
anos depois da entrada em vigor
da reforma trabalhista, comple-
tados em novembro, o saldo é
de queda no número de ações
na Justiça do Trabalho, mas o
número de empregos anuncia-
do pelo governo à época ficou só
na promessa.

O governo Michel Temer
chegou a divulgar durante a tra-
mitação da proposta que era es-
timada a geração de 6 milhões
de empregos em até uma déca-
da com a aprovação -2 milhões
apenas nos dois primeiros anos.

A Pnad Contínua (Pesquisa
Nacional por Amostra de Domi-
cílios Contínua), do IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística), no entanto, mostra
uma história diferente: a taxa de
desocupação trimestral, que
chegou a ficar entre 6% e 7% em
2014, subiu para 8,7% em agosto
de 2015 -considerando-se traba-
lhadores formais, informais, por
conta própria, entre outros.

Em meados de 2017, antes da
mudança na legislação, a deso-
cupação era de 12,6%. Dois anos
depois, em 2019 e antes da pan-
demia, estava em 11,8%. Em
2021, já com a crise sanitária, o
mercado de trabalho sofreu um
novo golpe e o desemprego tem
oscilado acima disso, entre
14,7% e 13,2%.

MERCADOS

Demora em socorrer
distribuidoras gera mais R$ 5
bi em custos para empresas

A demora do governo em bai-
xar o decreto que libera a segunda
rodada de empréstimos para so-
correr distribuidoras de energia
levou as empresas afetadas pela
crise hídrica a arcarem com mais
R$ 5 bilhões, valor dos encargos
setoriais que terão de ser pagos
hoje. Segundo a Abradee (Asso-
ciação Brasileira de Distribuido-
res de Energia Elétrica), no final
do ano passado, as empresas en-
viaram ofício para a Aneel (Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica)
solicitando a postergação desse

pagamento até a liberação dos
empréstimos, que serão coorde-
nados pelo BNDES.

Em resposta, a Aneel infor-
mou que o pleito do setor virou
um processo na agência que será
analisado pelo conselho de dire-
tores nas próximas semanas. A
previsão é que isso seja resolvido
até fevereiro. "O pedido foi feito
no final do ano passado. Já não
vai dar tempo e teremos de pagar
(esses encargos), o que ampliará
ainda mais as nossas dificulda-
des", disse Marcos Madureira,

presidente da Abradee. Na pri-
meira rodada de socorro, no ano
passado, a estimativa das empre-
sas era de um total de R$ 17 bi-
lhões em empréstimos. Desta
vez, a expectativa é que o valor se-
ja de cerca de R$ 14 bilhões.

Inspirada em empréstimo
coordenado pelo governo Dilma
Rousseff durante a crise de 2014,
essa ajuda teve como objetivo re-
solver um problema de liquidez
das distribuidoras, antecipando a
essas empresas recursos que só
seriam obtidos em futuros reajus-

ENERGIA

Procon exige que empresas
garantam direitos do consumidor

O Procon do Rio de Janeiro
(Procon-RJ) notificou ontem a
MSC Cruzeiros e a Costa Cruzei-
ros para prestar esclarecimentos
após notícias sobre surtos de Co-
vid-19 a bordo das embarcações
que operam na costa fluminense. 

O diretor jurídico da autar-
quia, Silvio Romero, disse à re-
portagem que a principal ques-
tão refere-se às providências das
empresas para evitar o avanço
da doença e, diante do que
aconteceu, quais serão as medi-
das para garantir o direito do
consumidor.

Romero questiona, por
exemplo, quais serão as alterna-
tivas para o consumidor que te-
ve a viagem interrompida, se ele
terá o dinheiro de volta, se há
possibilidade de remarcação; se
aquele que ainda tem a viagem
marcada está sendo informado
previamente sobre a situação, se
a viagem está mantida, até
quando tem opção de confirmar
a viagem; em caso de cancela-
mento, em quanto tempo será
reembolsado, se as empresas
ofereceram crédito e se o consu-
midor fez essa opção, em quan-
to tempo poderá usar? "Quere-
mos que as empresas esclare-

çam todas essas questões relati-
vas ao direito do consumidor",
afirmou o diretor do Procon-RJ.

A partir do recebimento da
notificação, as empresas terão
dez dias para responder ao Pro-
con-RJ.

A MSC e a Costa Cruzeiros
deverão dar ainda informar à
autarquia quantos cruzeiros es-
tão previstos para a temporada
2021/2022 e quantos têm como
rota o estado do Rio de Janeiro.
De acordo com Romero, já era
esperado o surgimento de casos
de Covid-19. A esse respeito, as
empresas terão de dizer qual o
plano que haviam elaborado e
por que este não se mostrou efi-
ciente, já que houve a interrup-
ção momentânea da tempora-
da, determinada pelas autorida-
des sanitárias. O que as empre-
sas estão preparando para a
frente é outra indagação que as
companhias terão de esclarecer.

Outras dúvidas são: a empre-
sa disponibiliza canais de aten-
dimento aos consumidores para
comunicação rápida, clara e
transparente àqueles viajantes
que aguardam a partida dos na-
vios nos portos? Como é comu-
nicada ao consumidor a confir-

mação de embarque ou de can-
celamento do cruzeiro? Caso te-
nha havido ocorrência epide-
miológica causada pela Covid-
19 em alguma embarcação, co-
mo foram realizados o atendi-
mento, a assistência e a presta-
ção do serviço aos passageiros
infectados, bem como aos con-
sumidores não infectados, du-
rante o período de quarentena
no navio? Há plano de contin-
gência em casos de surto de ca-
sos de Covid-19 a bordo das em-
barcações em operação?

Segundo Romero, a notifica-
ção tem o objetivo de verificar se
os direitos do consumidor estão
garantidos. Ele disse que, até o
momento, não há notícia de que
os direitos estejam sendo des-
cumpridos. "A gente está moni-
torando a situação e a conduta
das empresas. Caso seja verifi-
cada uma infração ao direito do
consumidor, poderá ser instau-
rado um processo administrati-
vo e, ao final, após a defesa das
empresas, poderá ser estabele-
cida uma multa. Pelo Código de
Defesa do Consumidor, a multa
poderá ter valor variável que se
estende ao máximo R$ 10 mi-
lhões, em último caso.

Ontem, os secretários muni-
cipais de Armação dos Búzios,
que integra o roteiro dos cruzei-
ros no estado do Rio de Janeiro,
reuniram-se com representan-
tes da Associação Brasileira de
Navios de Cruzeiros (Clia Brasil)
e da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) para
conhecer os novos procedimen-
tos a serem acatados na suspen-
são da operação de navios.

Participaram do encontro os
secretários de Turismo, Dom de
Búzios; de Saúde, Leonidas He-
ringer; e de Segurança e Ordem
Pública, Sérgio Ferreira. Foi de-
cidida a suspensão da operação
de navios no município até o dia
21 deste mês. A Clia Brasil anun-
ciou, também ontem, a suspen-
são imediata das operações nos
portos do Brasil até essa data,
em decorrência de diversos ca-
sos de Covid-19 identificados
em navios na atual temporada,
dos quais 28 na embarcação
Preziosa, que atracou no do-
mingo passa no Porto do Rio,
proveniente de Búzios.

Os cruzeiros que estão atual-
mente em navegação vão finali-
zar os seus roteiros conforme o
calendário previsto.

CRUZEIROS

Isenção maior para
mercadorias adquiridas
em free shops

MINISTÉRIO

Já está valendo desde o dia
1º de janeiro portaria do Mi-
nistério da Economia que ele-
vou a cota de isenção para as
mercadorias adquiridas em lo-
jas francas - também conheci-
das como free shops ou duty
free - por passageiros que in-
gressam no país por via terres-
tre, fluvial ou lacustre. De
acordo com a portaria, o limite
foi elevado de US$ 300 dólares
para US$ 500.  

Segundo a pasta, a cota, fixa-
da em US$ 300,00 desde 2014,
precisou sofrer alteração após a
alteração da cota de lojas fran-
cas de Portos e Aeroportos que,

em janeiro de 2020, passou de
US$ 500 para US$ 1.000.

A elevação das cotas tam-
bém vale para as mercadorias
trazidas como bagagem acom-
panhada, quando o viajante
ingressar no país por via aérea
ou marítima. O valor de isen-
ção foi dobrado de US$ 500 pa-
ra US$ 1.000.

“As alterações efetuadas bus-
cam readequar os valores até
então vigentes minimizando o
efeito inflacionário ocorrido em
todo o mundo nas últimas déca-
das e gerando benefícios diretos
e imediatos para os viajantes”,
informou a pasta.

tes tarifários. Para que a segunda
etapa do socorro seja viabilizada,
o presidente Jair Bolsonaro preci-
sa assinar um decreto dando a
autorização. Após isso, a Aneel
editará resoluções detalhando a
operação. "Mesmo que o valor
(do socorro) ainda não tenha sido
definido, seria importante que
esse decreto saísse logo porque já
arrastamos um custo (déficit) de
R$ 14 bilhões até novembro do
ano passado", disse Madureira.

Esse valor, ainda segundo a
entidade, decorre da diferença
entre a arrecadação das contas de
luz e os custos envolvidos na con-
tratação de energia mais cara (de
termelétricas e de importação)
para fazer frente à falta de água
nos reservatórios.

Para a definição do valor ne-
cessário, o setor avalia que será
preciso calcular quanto o ONS
(Operador Nacional do Sistema
Elétrico) irá autorizar em novos
contratos de energia das térmicas
entre janeiro e abril deste ano. 

Contribuição do 
MEI vai subir para 
R$ 60,60 em fevereiro

MICROEMPREENDEDOR

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

A partir de fevereiro, os cer-
ca de 13 milhões de microem-
preendedores individuais
(MEI) registrados no país pa-
garão R$ 60,60 para contribuí-
rem com a Previdência Social.
O aumento, de 10,18%, segue o
reajuste do salário mínimo,
que passou de R$ 1,1 mil para
R$ 1.212 em 1º de janeiro.  

O reajuste valerá apenas pa-
ra os boletos com vencimento a
partir de 20 de fevereiro. A cota
deste mês, que vence em 20 de
janeiro, continuará a ser paga
pelo valor antigo, de R$ 55.

Profissionais autônomos
com regime tributário e previ-
denciário simplificado, os mi-
croempreendedores indivi-
duais recolhem 5% do salário
mínimo por mês para o Insti-
tuto Nacional do Seguro Social
(INSS). O restante da contri-
buição mensal varia conforme
o ramo de atuação.

Os trabalhadores que exer-

cem atividades ligadas ao co-
mércio e à indústria pagam R$
1 a mais referente ao Imposto
sobre a Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS), ad-
ministrado pelo estado onde
mora. Os profissionais que
executam serviços recolhem
R$ 5 a mais de Imposto sobre
Serviços (ISS), administrado
pelo município onde habita.

Ao contribuírem para o
INSS, os microempreendedores
individuais passam a ter direito
à aposentadoria por idade, au-
xílio-doença, salário-materni-
dade, auxílio-reclusão e pensão
por morte. Além disso, a Receita
Federal fornece um Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) aos MEI, que podem
emitir notas fiscais e obter cré-
dito com condições especiais.

O boleto mensal do Docu-
mento de Arrecadação Simpli-
ficada do MEI (DAS-MEI) po-
de ser gerado no Portal do Em-
preendedor. As parcelas ven-
cem no dia 20 de cada mês.

05-jan-22 | 5:31 AM BRT



Quarta-feira, 5 de janeiro de 2022 3

Econimia

PICARETAGEM

MP pede à Justiça falência
do Grupo Itapemirim
O

Ministério Público de
São Paulo pediu à Jus-
tiça a decretação de fa-

lência do Grupo Itapemirim, em-
presa responsável pela Itapemirim
Transportes Aéreos (ITA). O pedi-
do foi feito no fim de dezembro,
depois que a empresa suspendeu
todas as operações, deixando pas-
sageiros sem voos em todo o país.  

O Ministério Público solici-
tou ainda Justiça o bloqueio de
bens e o afastamento do princi-
pal sócio da empresa.

ENTENDA
A empresa anunciou ter sus-

pendido suas operações na noi-
te do dia 17 de dezembro. Na
ocasião, o grupo informou que a
paralisação era temporária, mo-
tivada por uma reestruturação
interna. Dias depois, a Funda-
ção Procon decidiu aplicar uma
multa à empresa por sequer ter
prestado assistência aos passa-
geiros diante do cancelamento
dos voos.

Após os problemas no trans-
porte aéreo, a Itapemirim anun-
ciou também, no final de de-
zembro, que iria retirar linhas
de ônibus e reduzir a quantida-
de de cidades atendidas em suas

rotas rodoviárias. O conglome-
rado está em recuperação judi-
cial desde 2016.

DEFESA
Por meio de nota à Agência

Brasil, o Grupo Itapemirim in-
formou que as acusações que
motivaram o Ministério Público
para o pedido de falência são
"fantasiosas".

"O promotor não apresenta
provas das acusações que faz,
visto que, em toda a ação, o ór-
gão apenas suscita dúvidas
quanto à lisura da administra-
ção do Grupo Itapemirim", in-

formou a empresa.
De acordo com o documento,

"os fatos que envolvem a ITA
não podem ser levados ao pro-
cesso de recuperação judicial da
Viação Itapemirim, pois são dis-
tintos. No momento em que o
Brasil atravessa enormes difi-
culdades sustentadas por uma
pandemia que assola a econo-
mia e ameaça acabar com os
empregos que ainda existem,
sendo milhares deles garantidos
por este grupo, é inconcebível
que os órgãos públicos sejam
usados para arruinar ainda mais
a situação", finaliza a empresa.

Parlamentares querem que JBS
seja investigada por desmatamento
RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS

Três parlamentares, dos Esta-
dos Unidos, Reino Unido e
União Europeia, divulgaram um
comunicado ontem no qual pe-
dem que os governos investi-
guem a empresa brasileira JBS
por suas práticas comerciais e
possível relação com o desmata-
mento da Amazônia.

O pedido foi feito por Bob
Menendez (democrata), presi-
dente da Comissão de Relações
Exteriores do Senado dos EUA,
Ian Liddell-Grainger (conserva-
dor), membro do Parlamento
Britânico, e Norbert Lins (ale-
mão, ligado ao partido dos de-
mocratas cristãos), eurodeputa-
do e presidente da Comissão de
Agricultura e Desenvolvimento
Rural do Parlamento Europeu
(braço legislativo da União Eu-
ropeia).

"Como legisladores da Euro-
pa e dos Estados Unidos, temos
observado com preocupação
crescente as problemáticas prá-
ticas de negócio da companhia
brasileira JBS, de sua matriz, a
J&F Investimentos, e de suas
subsidiárias", diz o pedido.

"Estamos unidos em pedir à
Justiça e às agências de segu-
rança de nossos respectivos go-
vernos que conduzam investi-
gações coordenadas sobre as
práticas de negócios da JBS, de
modo a garantir que a compa-
nhia seja forçada a operar sob

as normas financeiras e am-
bientais exigidas de todos os ne-
gócios. Também encorajamos
nossos governos a escrutinar as
práticas anticompetitivas da JBS
e avaliar se os abusos da com-
panhia podem danificar as ca-
deias de produção de comida
de forma permanente", pedem
os parlamentares.

"Permanecemos profunda-
mente preocupados pelo incô-
modo histórico ambiental da
JBS na América do Sul e com o
dano que a companhia tem cau-
sado na floresta amazônica, por
obter gado de fazendas que con-
tribuem para o desmatamento",
acusam.

"Na última década, a JBS ga-
nhou notoriedade global por
seu envolvimento em um amplo
espectro de atividades crimi-
nais, tendo assumido a culpa de
1.500 casos de propina no Brasil,
assim como de violações para fi-
xar preços. A companhia tam-
bém assumiu a culpa por violar
a lei americana sobre corrupção
estrangeira, e ainda tem de pa-
gar bilhões de dólares em mul-
tas criminais", prossegue o do-
cumento.

Os parlamentares apontam
que Wesley e Joesley Batista per-
manecem como acionistas ma-
joritários da empresa, apesar de
terem sido alvo de vários pro-
cessos. Os dois, no entanto, não
estão em postos oficiais de co-
mando.

Em 2016, a Polícia Federal
descobriu indícios de corrupção
praticada pelo grupo JBS. Em
maio de 2017, Joesley e Wesley
decidiram se antecipar às inves-
tigações e fechar um acordo de
delação com a PGR (Procurado-
ria-Geral da República) e fazer
uma leniência (delação feita por
empresas) com o MPF (Ministé-
rio Público Federal). Eles tam-
bém fizeram acertos com autori-
dades americanas. No total,
abriram mão de cerca de R$ 12,4
bilhões, considerando ativos
próprios e da J&F, mas, em qua-
tro anos, viram as ações da JBS
triplicarem de valor.

Em dezembro, seis redes eu-
ropeias de supermercados, in-
cluindo uma subsidiária do Car-
refour, disseram que não vende-
riam mais alguns derivados de
carne bovina do Brasil devido a
laços do setor com o desmata-
mento da floresta amazônica.
Muitos dos produtos afetados
são da JBS, a maior processado-
ra de carne do mundo, e uma
das maiores do setor nos EUA.

Os boicotes europeus foram
uma reação a uma investigação
da entidade Repórter Brasil,
que alegou que a JBS utilizou
carne de vacas de pastos em
áreas desmatadas ilegalmente,
em um esquema conhecido co-
mo "lavagem de gado". O es-
quema ocorre quando o gado
criado em um lote de terra des-
matado ilegalmente é vendido a

uma fazenda legítima antes da
venda para um abatedouro para
ocultar sua origem.

Procura pela reportagem, a
JBS não comentou.

O preço da carne teve forte
alta nos EUA em 2021, e o go-
verno Biden culpa a concentra-
ção de mercado entre poucas
empresas produtoras como
uma das razões para isso. Em
julho, o governo Biden lançou
um plano de US$ 1 bilhão para
incentivar o avanço de peque-
nos produtores, como forma de
combater a concentração de
mercado. O presidente teve
uma reunião com fazendeiros e
produtores de carne na segun-
da-feira, para debater o anda-
mento do plano.

O senador Menendez já havia
feito um pedido similar de in-
vestigação contra a JBS, em
agosto de 2021. Na época, ele
pediu ao Departamento do Te-
souro que investigasse se a em-
presa teria usado recursos ilíci-
tos para bancar sua expansão
nos EUA. A empresa fez grandes
aquisições no mercado ameri-
cano nas últimas décadas.

O senador democrata tam-
bém tem feito pressão contra o
governo de Jair Bolsonaro. Em
setembro, ele enviou uma carta
ao governo Biden pedindo que o
presidente americano deixasse
claro ao Brasil que uma ruptura
democrática teria sérias conse-
quências.

EUA/EUROPA

Nova onda de Covid,
gripe e resfriado 
afasta trabalhadores

EMPRESAS

Não se fala em outra coisa.
Uma nova onda de contamina-
ções por Covid-19 vai passando
pelo país, acompanhada pela
circulação de outro tipo de gri-
pe, mais forte e mais transmissí-
vel. Se, por um lado, a vacinação
dá sinais de que consegue con-
ter novo pico de mortes pela
doença, por outro, o aumento
da contaminação está tirando
de circulação a força de trabalho
em diversos setores.

Setores intensivos em mão
de obra e circulação de pessoas,
como supermercados, transpor-
te coletivo, bares e restaurantes
sentem o aumento de afasta-
mentos e começam a se preocu-
par com uma eventual piora do
quadro. No restaurante de Clau-
dio Rabelo, em São José dos
Campos (SP), cinco dos nove
funcionários estão afastados por
Covid-19. Para manter o negó-
cio em funcionamento, apelou
para a família. "Recorri ao meu
filho, nora e irmãos. E ainda fal-

tou um pouco para a logística do
dia a  ia." Pedro Hermeto, da
Abrasel (Associação de Bares e
Restaurantes) no Rio, diz que há
cerca de 15 dias o surto da nova
gripe, causada pelo vírus H3N2,
levou restaurantes de pequeno e
médio porte a fecharem por al-
guns dias.

O dirigente também viu a
própria equipe ficar desfalcada.
De 50 funcionários, chegou a ter
nove em licença médica no iní-
cio de dezembro. "Naquele mo-
mento, foi o surto de gripe e
achamos que o de Ômicron de-
ve chegar em alguns dias. Esta-
mos vendo os casos se aproxi-
mando e nos roubando a mão
de obra", diz.

A solução, hoje, segundo
Hermeto, tem sido reforçar as
listas de extras, comuns no setor
de bares e restaurantes. A maio-
ria tem uma equipe fixa para os
dias com menos movimento, e
uma outra, flutuante, para os
dias de ocupação maior.
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IPTU de 2022 começa
a vencer em primeiro
de fevereiro em SP

IMÓVEIS

O pagamento do IPTU (Im-
posto Predial e Territorial Ur-
bano) de 2022 na capital pau-
lista começa no próximo dia 1º
de fevereiro. Os calendários de
vencimentos e de envio das
notificações foram publicados
na edição de ontem do Diário
Oficial da Cidade de São Paulo.

Segundo o edital de notifi-
cações, as datas para paga-
mento da primeira parcela ou
para quem vai quitar o impos-
to à vista ocorre ao longo do
mês de fevereiro.

De acordo com a Secretaria
Municipal da Fazenda, quem
optar pelo pagamento do IPTU
à vista terá desconto de 3% no
tributo. Existe também a opção
de pagamento em dez parcelas.

Segundo a gestão Ricardo
Nunes (MDB), como em anos
anteriores, quem optar pelo
parcelamento receberá poste-
riormente, num único formulá-
rio, todos os boletos para paga-
mento das parcelas seguintes.

O pagamento, à vista ou das
parcelas, poderá ser efetuado
por meio de 2ª via do boleto
emitida pela Internet, disponí-
vel a partir do dia 15 de janeiro
no site da prefeitura.

No fim de novembro de
2021, a Câmara Municipal de
São Paulo aprovou, em segun-
do turno, o projeto de reajuste
da base de cálculo proposto
pela prefeitura.

O projeto aprovado prevê
reajuste pela inflação até 2024
e há um teto de 10% de au-
mento. Mesmo se o IPCA (Ín-
dice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo) ultrapas-
sar esse percentual, o imposto
não subirá mais que isso.

A cada quatro anos, os pre-
feitos devem corrigir a PGV
(Planta Genérica de Valores),

atualizando valores venais dos
imóveis na cidade, conforme a
valorização ou desvalorização
de cada um deles. Esses valo-
res servem de base para o cál-
culo do imposto.

A oposição argumenta que
a lei é regressiva e prejudica
mais a população da periferia.

De acordo com nota técni-
ca feita pelo PT e PSOL na épo-
ca da aprovação do projeto,
haverá crescimento de arreca-
dação do IPTU de 33% no cen-
tro, 36% no centro expandido
e nas duas zonas que repre-
sentam as regiões periféricas
aumentos de 70% e 78%.

"Não existe regressividade,
posto que a atualização da
Planta Genérica de Valores
deve ser feita a cada quatro
anos para corrigir distorções
nos valores venais dos imóveis
da capital, acompanhando
eventuais valorizações e des-
valorizações ocorridas em ca-
da região da cidade no perío-
do", rebateu a prefeitura sobre
as reclamações.

A administração disse que
haverá também aumento do
limite para a isenção, que pas-
sará de R$ 160 mil para R$ 230
mil para o valor venal. Além
disso, o valor máximo para o
desconto passará de R$ 320
mil para R$ 345 mil.

Pode haver mudança entre
quem recebe isenção ou des-
conto, dependendo da varia-
ção nas regiões.

Um ponto bastante critica-
do foi a mudança na regra que
dá isenção aos aposentados.
Antes, para ter isenção, eles
não poderiam ter nenhum
imóvel na cidade. Com a nova
lei, não poderão ter qualquer
outro imóvel em qualquer
município do país.

RECUPERAÇÃO

São Paulo dobra volume 
de investimentos em 2021
F

oram investidos R$ 23,3
bilhões no último ano; é
a maior recuperação da

capacidade de investimento es-
tadual desde 2015. 

Números consolidados da
Secretaria de Governo indicam
que o Estado de São Paulo pra-
ticamente dobrou o volume de
investimentos, passando de R$
12,4 bilhões em 2020 para R$
23,3 bilhões empenhados em
2021. Os dados foram fechados
ontem e mostram que o estado
superou a meta estabelecida
em 2021, que era de R$ 22,5 bi-
lhões.

Os números confirmam a
maior recuperação da capacida-
de de investimento estadual
desde 2015, quando o Estado to-

talizou R$ 18,5 bilhões. Para este
ano de 2022, o orçamento do es-
tado prevê investimentos da or-
dem de R$ 27,3 bilhões.

“Com administração respon-
sável dos recursos públicos e
crescimento econômico bem
superior à média nacional, tere-
mos também o maior volume de
investimentos da história do es-
tado de São Paulo. Isso não é
custeio da máquina pública. É
investimento direto em saúde,
educação, habitação, infraestru-
tura, segurança pública, logísti-
ca, proteção social e geração de
empregos”, afirmou o Governa-
dor João Doria.

Desde o início da atual ges-
tão, o Estado teve que contornar
desequilíbrios orçamentários

entre despesas e receitas previs-
tas na gestão antecessora. De-
pois, no segundo ano, a pande-
mia levou o Governo a concen-
trar a aplicação de verbas priori-
tárias na área da saúde, o que
também se estendeu para o pri-
meiro semestre de 2021.

Com a recuperação econômi-
ca acelerada pelos índices ro-
bustos da vacinação estadual
contra a Covid-19, o Governo do
Estado conseguiu fôlego extra
para ampliar os valores do Pró
SP (www.prosp.sp.gov.br). O
programa reúne 8 mil obras es-
taduais, com estimativa de gera-
ção de 200 mil empregos.

O investimento de maior im-
pacto é a retomada da constru-
ção da Linha-6 Laranja do Me-

trô. Com previsão de R$ 15 bi-
lhões, a obra na capital é consi-
derada a maior da América Lati-
na na área de infraestrutura e já
gera 3 mil empregos. A partir de
janeiro de 2022, a Linha-6 deve-
rá contar com 5 mil postos de
trabalho e saltar para 9 mil vagas
em março de 2024.

O Pró SP inclui ainda a cons-
trução da Linha-17 do monotri-
lho e as extensões da Linha-2
Verde do Metrô e da Linha-9 da
CPTM. A despoluição do rio Pi-
nheiros, os Contornos da Rodo-
via dos Tamoios, o Hospital Pé-
rola Byington e a concessão ro-
doviária Piracicaba-Panorama,
com 1,37 mil quilômetros de ex-
tensão, também integram o pro-
grama.

Novas oportunidades para a
recuperação da aprendizagem

O Secretário da Educação do
Estado, Rossieli Soares (foto),
lembra que essa é mais uma
oportunidade para que nenhum
estudante fique para trás. “Será
mais uma oportunidade para
que os estudantes consigam
avançar em sua trajetória esco-
lar com sucesso”, reforça. Estu-
dantes que atingiram pelo me-
nos 75% de frequência no ano
de 2021, mas tiveram baixo de-
sempenho também podem ser
indicados a participar da recu-
peração caso a escola tenha ca-
pacidade de atendê-los além
dos estudantes com baixa fre-
quência.

“Nestes casos, os estudantes

terão uma oportunidade adicio-
nal de consolidar aprendizagens
importantes para a trajetória es-
colar, mas serão promovidos
para o ano/série subsequente
independentemente da sua par-
ticipação nas atividades de ja-
neiro. Além da recuperação in-
tensiva, os estudantes terão
oportunidades de recuperação
das aprendizagens durante todo
o ano letivo de 2022”, comple-
menta Rossieli.

No encerramento da recupe-
ração, caberá ao Conselho de
Classe a ser realizado em janeiro
de 2022, diante da frequência
dos estudantes, decidir se o es-
tudante poderá prosseguir para

o ano/série seguinte. Além dis-
so, o Conselho deverá analisar o
desempenho global do estudan-

EDUCAÇÃO

Estudantes da rede
estadual terão chance
de recuperação 

JANEIRO

Estudantes da rede estadual
com frequência inferior a 75%
do total de horas letivas terão
mais uma oportunidade de
avançar à série seguinte, atra-
vés do Projeto de Recuperação
Intensiva. A recuperação vai
ocorrer entre 4 e 21 de janeiro,
e objetiva a promoção de ações
pedagógicas, preferencial-
mente com metodologias ati-
vas, com foco no desenvolvi-
mento de projetos que propi-
ciem a contextualização da
aprendizagem e a interação
entre os estudantes.

Ou seja, oportunidades pa-
ra retomar o engajamento com
os estudos, além de reforçar e
recuperar aprendizagens es-
senciais.

A recuperação envolve as
etapas do ensino fundamental
e ensino médio, inclusive do
noturno, porém, prioriza estu-
dantes do 5º e 9º anos do ensi-
no fundamental e 3ª série do
ensino médio – todos anos de
fechamento de ciclo. A comu-
nicação ocorre por parte da es-
cola junto a estudantes ou res-
ponsáveis, após a realização
dos Conselhos de Classe de ca-
da escola.

Serão 25 aulas semanais,
com foco nos objetos de co-
nhecimento e habilidades ain-

da não desenvolvidas pelo es-
tudante, que poderão ser reali-
zados em três turnos (diurno,
vespertino e noturno), distri-
buídas em 5 aulas diárias, com
duração de 45 minutos cada.

Matemática e Ciências da
Natureza, Linguagens (Língua
Portuguesa, Arte e Inglês),
Ciências Humanas e Projeto
de Vida para anos finais do en-
sino fundamental e ensino
médio, e Matemática, Língua
Portuguesa, Ciências Huma-
nas e Ciências da Natureza pa-
ra Anos Iniciais do ensino fun-
damental.

Participam do projeto es-
colas regulares, inclusive do
período noturno, de tempo
parcial e do Programa Ensino
Integral (PEI).  Nas escolas
quilombolas, indígenas e de
comunidades tradicionais po-
derão ocorrer aulas, caso as
comunidades estejam de
acordo com a implementação
do projeto.  O reforço de
aprendizagem ocorrerá, pre-
ferencialmente, de forma pre-
sencial. Caso seja necessário,
a recuperação contará com
apoio do Centro de Mídias
São Paulo (CMSP), com a
transmissão de 3 aulas diárias
(15 por semana), seguindo a
grade regular.

FÁBIO PESCARINI/FOLHAPRESS

Dados preliminares de um
sequenciamento genético reali-
zado pela Secretaria Municipal
da Saúde e pelo Instituto Butan-
tan apontam 50% de prevalên-
cia para a variante Ômicron do
novo coronavírus, considerada
mais transmissível, na capital
paulista.

O percentual de prevalência
pode ser ainda maior, já que os
números, divulgados ontem,
são referentes à semana dos dias
12 a 18 de dezembro, de acordo
com a Prefeitura de São Paulo.

Segundo a secretaria, o se-
quenciamento genético indicou
que 52 amostras relacionadas ao
período foram positivas para a
Ômicron na cidade.

Atualmente o município con-
tabiliza 69 pessoas que tiveram a
nova variante do coronavírus
confirmada, segundo a gestão
Ricardo Nunes (MDB).

O primeiro caso da nova va-
riante foi identificado no Brasil
em novembro, de um morador
de Guarulhos, na Grande São
Paulo, que passou pela África
do Sul.

A prefeitura admitiu a trans-
missão comunitária da Ômicron
em 15 de dezembro, quanto
confirmou a infecção de sete
pessoas que não viajaram para o
exterior e foram contaminadas
ao terem contato em uma festa
com um idoso de 67 anos, que
estava com a doença.

Por causa da Ômicron, a pre-
feitura cancelou o Réveillon na
avenida Paulista, e o governo do
estado manteve a obrigatorieda-
de do uso de máscara em locais
públicos.

No último dia 31 de dezem-
bro, o ministro da Saúde, Mar-

celo Queiroga, disse que a pasta
prepara um plano de contingên-
cia caso uma nova onda de Co-
vid ocorra no país e pressione o
sistema de saúde em razão da
variante Ômicron.

Queiroga afirmou que a pasta
acompanha a situação epide-
miológica de estados e municí-
pios. Para ele, a vacinação conti-
nua sendo a principal forma de
combater as variantes da Covid-
19 que circulam no país.

Atualmente, a cidade de São
Paulo completou o ciclo de vaci-
nação com duas doses dos adul-
tos. Entre os adolescentes de 12

a 17 anos, 87% deles estão total-
mente imunizados.

Os dados de atendimentos na
rede municipal de saúde mos-
tram que dispararam os casos
suspeitos de Covid-19. Em no-
vembro foram 56.220, pacientes
com sintomas. Já no mês passa-
do o número subiu para 133.501
suspeitas do coronavírus, uma
alta de 137%.

As internações por Covid-19
no estado de São Paulo voltaram
a subir, segundo especialistas,
passando das mil hospitaliza-
ções na semana passada.

O diretor-geral da OMS (Or-

ganização Mundial da Saúde),
Tedros Adhanom, afirmou que
o "tsunami" criado pela circula-
ção simultânea das variantes
delta e ômicron da Covid está le-
vando "os sistemas de saúde à
beira do colapso" no mundo.

Infecções causadas pela
Ômicron, entretanto, represen-
tam casos menos graves quando
comparadas com as provocadas
pela delta, segundo um estudo
americano. As análises feitas
mostram que, mesmo em ido-
sos, a nova cepa representou
menor risco de complicações
pela doença.

COVID-19

VERÃO: Sol com muitas nuvens. 
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A cidade de São Paulo já registrou 24 casos
de coinfecção por Covid-19 e influenza, fenôme-
no que está sendo chamado de "flurona", uma
junção do nome das duas doenças.

Os dados foram confirmados à reportagem
no início da tarde de ontem pela Secretaria Mu-
nicipal da Saúde.

Segundo a pasta, desde 2020, todos os pa-
cientes com SRAG (Síndrome Respiratórias
Agudas Grave) hospitalizados têm coletada
amostra para pesquisa dos vírus influenza e
Sars-CoV-2.

"Dados do Sistema de Vigilância Epidemio-
lógica da Gripe (Sivep-Gripe) indicaram 24 re-
gistros de Srag com coinfecção de influenza e
Covid-19, considerando a metodologia RT-PCR
detectável para ambos os vírus", afirma a secre-
taria, em nota.

A pasta diz ainda que está monitorando os
pacientes com síndrome respiratória hospitali-
zados, realizando um painel viral.

Casos de coinfecção por Covid-19 e influenza

também foram registrados no Ceará e no Rio de
Janeiro.

Na manhã de ontem, o Hospital Municipal
da Brasilândia, voltado atualmente para aco-
lhimento e tratamento dos casos de síndromes
gripais, tinha 121 pacientes internados em leitos
de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 164 em
enfermaria, o que representa 70% de ocupação
da unidade da zona norte da cidade de São Pau-
lo, que também atende pacientes com Covid-19.

De acordo com o infectologista Leonardo
Weissmann, ainda não é possível saber se a coin-
fecção eleva a gravidade do quadro do paciente.
"Tanto a Covid-19 quanto a influenza são doen-
ças respiratórias, porém a chamada flurona é
muito nova e não sabemos se a combinação dos
dois vírus causa doenças mais graves."

Weissmann alerta que a tendência de dupla
infecção aumente em razão das festas de fim de
ano e da proximidade com o Carnaval.

Testes Segundo a prefeitura, uma em cada
quatro pessoas testadas nas 469 UBSs (Unida-
des Básicas de Saúde) da cidade de São Paulo
teve resultado positivo para o vírus influenza.

SP tem 24 casos confirmados de 'flurona'

Ômicron responde por metade de
casos de Covid em uma semana 

te, visando assegurar não só a
continuidade de estudos, mas
também o encaminhamento pa-
ra recuperação contínua ao lon-
go do ano letivo.

As escolas estaduais terão
flexibilidade para organizar
grupos de estudantes de dife-
rentes anos/séries, formando
agrupamentos com estudantes
da mesma etapa de ensino que
apresentem necessidades de
aprendizagem semelhantes,
considerando habilidades e fai-
xa etária.

Estudantes com deficiência
múltipla, intelectual, visual, físi-
ca, transtorno do espectro autis-
ta e altas habilidades/superdo-
tação poderão contar com pro-
fessor da Educação Especial,
que ficará responsável pelo
apoio ao professor regente, por
meio do ensino colaborativo. Os
estudantes com deficiência au-
ditiva/surdez também poderão
contar com apoio do intérprete
de libras.

EDUCACAO.SP.GOV

Tels.: (21) 3556-3030
96865-1628
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Fritura de Flávia
Arruda impulsiona
auxiliar de Bolsonaro

MINISTÉRIO

A crescente pressão nos úl-
timos dias contra a ministra
Flávia Arruda (Secretaria de
Governo), devido a uma insa-
tisfação de parlamentares com
a execução de emendas, im-
pulsionou o nome de Célio Fa-
ria Júnior, chefe de gabinete de
Jair Bolsonaro (PL), como can-
didato para assumir o posto.

Faria é da confiança do
mandatário e tem bom trânsito
com parlamentares, tanto por
ter o controle da agenda de
Bolsonaro como por ter já
atuado na assessoria de rela-
ções institucionais da Marinha.

Deputada do PL, a ministra
está sendo acusada por con-
gressistas de descumprir acor-
dos e não garantir o pagamen-
to de emendas prometidas pa-
ra 2021. Interlocutores de Flá-
via a defendem e dizem que os
recursos não foram liberados
pelo Ministério da Economia.

Aliados da ministra tam-
bém argumentam que as insa-
tisfações são esperadas num
contexto em que não há espa-
ço no Orçamento para atender
todas as demandas. Ela rece-
beu a solidariedade de colegas
da Esplanada por mensagens
de WhatsApp.

Flávia ainda virou alvo de
deputados e senadores –se-
gundo seus críticos– por não
ter atendido a ligações no final
do ano, quando parlamenta-
res tentavam destravar a libe-
ração de suas emendas.

Houve reclamações de que
ela teria "sumido" no período
de festas de ano novo.

O descontentamento é am-
plo no Congresso e até mesmo
parlamentares do PL recla-
mam nos bastidores do traba-
lho da ministra.

Deputados da legenda lem-
bram que Flávia foi escolha
pessoal de Bolsonaro e que o
ministério não está na cota de
indicações do PL.

Responsável pela articula-
ção política, a Secretaria de
Governo é um ministério com

assento no Palácio do Planalto
–o que garante acesso facilita-
do ao presidente da República.

Ministros consultados pela
reportagem admitem que a
pressão contra Flávia está for-
te e veem com bons olhos
eventual ida de Célio para o
ministério.

Qualquer decisão sobre o
tema, no entanto, depende de
Bolsonaro. A situação da mi-
nistra só deve ser tratada pelo
presidente após ele receber al-
ta do hospital em São Paulo
onde se recupera de um qua-
dro de obstrução intestinal.

Interlocutores no Planalto
dizem que a saída de Flávia do
governo pode ser antecipada
diante da rebelião na base. A
previsão inicial é que a ministra
deixe a Esplanada em abril para
cumprir o prazo obrigatório de
descompatibilização, uma vez
que ela pretende disputar o Se-
nado no Distrito Federal.

As funções da Secretaria de
Governo costumam ser de-
sempenhadas por políticos
com experiência, mas no go-
verno Bolsonaro Flávia é a pri-
meira dessa categoria. Seus
antecessores foram os gene-
rais Santos Cruz e Luiz Eduar-
do Ramos.

Ramos atualmente é minis-
tro da Secretaria-Geral.

Defensores de Célio afir-
mam que, em pleno ano elei-
toral, será difícil encontrar um
político que não queira dispu-
tar um cargo eleitoral para as-
sumir a Secretaria de Governo.

Outro nome ventilado por
parlamentares como possível
substituto foi o de Carlos Hen-
rique Menezes Sobral, atual
secretário-executivo da Secre-
taria de Governo.

Embora tenha bom trânsito
com deputados e senadores,
aliados de Bolsonaro o consi-
deram excessivamente próxi-
mo ao MDB –ele foi assessor
do ex-presidente da Câmara
Eduardo Cunha e do ex-minis-
tro Geddel Vieira Lima.

COVID-19

Maioria em consulta é contra
receita para vacinar crianças
RAQUEL LOPES E MATEUS
VARGAS/FOLHAPRESS

A
consulta pública rea-
lizada pelo Ministério
da Saúde apontou

que a maioria das pessoas foi
contrária à prescrição médica
no ato da vacina. Cerca de 100
mil pessoas se manifestaram até
o dia 2 de janeiro.

A informação foi dada por Ro-
sana Leite de Melo, secretária ex-
traordinária de Enfrentamento à
Covid-19 do Ministério da Saúde,
em audiência pública ontem.

"Tivemos 99.309 pessoas que
participaram neste curto inter-
valo de tempo em que o docu-
mento esteve para consulta pú-
blica, sendo que a maioria se
mostrou concordante com a não
compulsoriedade da vacinação
e a priorização das crianças com
comorbidade. A maioria foi con-
trária à obrigatoriedade da pres-
crição médica no ato de vacina-
ção", disse Rosana.

A intenção da pasta é reco-
mendar que crianças de 5 a 11
anos sejam vacinadas contra a
Covid-19, desde que mediante a
apresentação de prescrição mé-
dica e consentimento dos pais.
O documento final será divulga-
do hoje.

Entidades que falaram sobre
o assunto na audiência pública
de ontem também foram con-
trárias a prescrição médica. En-
tre elas estão Conass (Conselho
Nacional de Secretários de Saú-
de), Conasems (Conselho Na-
cional de Secretarias Municipais
de Saúde), CFM (Conselho Fe-
deral de Medicina) e SBI (Socie-
dade Brasileira de Infectologia).

Nésio Fernandes, represen-
tante do Conass, reiterou a posi-
ção do conselho. Ele afirmou que
20 estados, que reúnem mais de
80% da população, já publicaram
normas sobre o tema e não será
exigida essa prescrição.

Ele ressaltou ainda que as va-
cinas contra a Covid-19 não são
experimentais e passaram pelas
principais agências reguladoras.

"Para uma contexto de pande-
mia por doença imunoprevení-
vel, em que já temos vacina dis-
ponível, toda posição que esti-
mule a excitação vacinal deve ser
explicitamente combatida por-
que reduz a capacidade do siste-
ma de saúde de promover saúde
e reduzir doenças", finalizou.

Donizette Dimer Giamberar-
dino Filho, vice-presidente do
CFM, avaliou que a prescrição
médica pode se tornar uma for-
ma de restrição de acesso à vaci-

na. Além disso, disse acreditar
não ser apropriado envolver um
profissional médico em uma
ação coletiva.

"Não há uma previsão legal
na legislação sobre uma prescri-
ção. Nesse sentido entendemos
que colocar uma prescrição para
o médico é dividir uma respon-
sabilidade com o médico, que é
uma pessoa física, sendo que es-
sa responsabilidade é do Minis-
tério da Saúde por meio de uma
ação coletiva", pontuou Filho.

O ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, disse na segunda-fei-
ra passada que os pais terão va-
cina caso queiram vacinar os fi-
lhos. Reforçou ainda que haverá
dose suficiente para isso.

"A audiência é para ampliar a
discussão sobre essa questão da
vacinação das crianças. No dia
5, sairá a decisão terminativa do
Ministério da Saúde que não
trará nenhuma novidade espe-
cial. Não vai ser muito diferente
do que o ministério já colocou
em consulta pública", disse.

Em nota recente, a pasta afir-
mou ser favorável à vacinação
desse público. Porém, havia
ressaltado que a decisão depen-
dia do desfecho da consulta pú-
blica que terminou no domingo
passado.

As doses pediátricas serão
entregues por meio de contrato
do governo para receber 100 mi-
lhões de vacinas da Pfizer em
2022, que pode ser ampliado a
150 milhões de unidades.

"No dia 5 de janeiro, após ou-
vir a sociedade, a pasta formali-
zará sua decisão e, mantida a re-
comendação, a imunização des-
ta faixa etária deve iniciar ainda
em janeiro", diz o comunicado
da Saúde.

Melo afirmou em nota técni-
ca enviada ao STF que a vacina
contra Covid-19 desenvolvida
para crianças é segura, que o
imunizante é uma ferramenta
de proteção e que a vacinação
vai atenuar interrupções de au-
las na pandemia.

"Antes de recomendar a vaci-
nação (contra a) Covid-19 para
crianças, os cientistas realiza-
ram testes clínicos com milha-
res de crianças e nenhuma preo-
cupação séria de segurança foi
identificada", afirmou a secretá-
ria em nota técnica concluída no
último dia 19.

A posição de Melo, que inte-
gra a equipe de Queiroga, con-
traria questionamentos sobre a
segurança da vacina feitos pelo
ministro e principalmente pelo
presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula supera Moro em lista de livros mais vendidos
O primeiro volume da biografia

do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, escrita por Fernando Mo-
rais e publicada pela Companhia
das Letras, apareceu à frente do li-
vro autobiográfico do ex-juiz Ser-
gio Moro, editado no selo Primeira
Pessoa da Sextante, na mais re-
cente lista de livros mais vendidos
elaborada pela Nielsen.

Divulgado em parceria com o
portal especializado Publis-
hNews, o ranking traz o livro sobre
Lula em sexto lugar entre as obras
de não ficção, enquanto "Contra o
Sistema da Corrupção", do ex-ma-
gistrado hoje filiado ao Podemos,
aparece na 16a posição.

Lula e Moro são dois dos prin-
cipais presidenciáveis na disputa
eleitoral que acontecerá em ou-
tubro e ocupam posições antagô-
nicas desde a época da Operação
Lava Jato, quando o então juiz foi
responsável pela condenação do
ex-presidente à prisão, depois
anulada pelo STF.

Enquanto o volume escrito por
Morais, também autor de obras
como "Olga" e "Chatô", não parte
da pretensão de ser uma biografia
oficial do petista –apesar da proxi-
midade do autor com o ex-presi-
dente–, o livro de Moro tem cará-
ter mais confessional, buscando
oferecer o ponto de vista do ex-

magistrado sobre problemas na-
cionais sem contrapontos. É a pri-
meira vez que as duas biografias
aparecem na lista de best-sellers
da Nielsen, que é elaborada men-
salmente e, nesta edição, contabi-
liza os livros brasileiros vendidos
no varejo de 8 de novembro a 5 de
dezembro, época em que ambos
os livros foram lançados. Newslet-
ter Tudo a ler Receba no seu email
uma seleção com lançamentos,
clássicos e curiosidades literárias;
aberta para não assinantes. * A
Companhia das Letras já tratava a
biografia de Lula como uma de
suas maiores apostas para 2021,
com o lançamento estrategica-

mente marcado para o fim de no-
vembro, época em que as editoras
publicam livros com potencial de
render boas cifras nas festas de fi-
nal de ano. O segundo volume do
projeto de Fernando Morais não
deve sair antes de 2023, já que a
editora tem intenção de evitar o
lançamento em período eleitoral.

No topo da lista, que não dife-
rencia livros de negócios e autoa-
juda de outros gêneros de não
ficção, reinam os best-sellers "Do
Mil ao Milhão", de Thiago Nigro,
"Mindset Milionário", de José
Roberto Marques, e "O Poder da
Autorresponsabilidade", de Pau-
lo Vieira.

BIOGRAFIA

Deputado fez live com
sorteio de dinheiro

INVESTIGADO

SAULO PEREIRA
GUIMARÃES/FOLHAPRESS

O deputado federal Josimar
Maranhãozinho (PL) sorteou
prêmios em dinheiro numa li-
ve realizada em dezembro por
meio de um perfil seu numa
rede social.

Com prêmios que iam de R$
500 a R$ 2.000, a transmissão
terminou com a distribuição
de um valor total de cerca de
R$ 50 mil.

Deputada estadual, sua es-
posa, Detinha, também parti-
cipou da live. Ambos perten-
cem ao PL, atual partido do
presidente Jair Bolsonaro.

À imprensa, o parlamentar
afirmou que o dinheiro sortea-
do na transmissão era fruto de
doações de prefeitos, empre-
sários e pré-candidatos mara-
nhenses.

Procurada, a secretária do
deputado se comprometeu a

mandar o posicionamento do
parlamentar sobre o caso as-
sim que possível.

Deputado foi alvo de opera-
ção da PF Maranhãozinho é
pré-candidato ao governo do
estado e foi alvo de uma opera-
ção da PF (Polícia Federal) re-
lacionada a desvio de verbas
de prefeituras relacionadas a
emendas parlamentares.

A suspeita é de que parla-
mentares cobram comissão
para indicar recursos do Orça-
mento a uma determinada
prefeitura. O dinheiro seria pa-
go por empresas interessadas
nas obras e serviços ou pelo
próprio agente público.

De acordo com investiga-
ções da PF, a relação de paren-
tesco e ligações pessoais de
Maranhãozinho com prefeitos
e secretários municipais fazem
parte do modus operandi para
desvio de dinheiro em áreas
como saúde e infraestrutura.

Nota
CANABIDIOL PODE TRATAR CÂNCER 
CEREBRAL DE ALTA INCIDÊNCIA

Um dos componentes da cânabis, o canabidiol (CBD), ao ser
inalado, pode ser eficaz no tratamento contra o glioblastoma,
câncer cerebral bastante comum, sugere estudo americano. A
pesquisa, feita em animais, averiguou que o CBD diminuiu o
crescimento do tumor e também alterou a dinâmica do
microambiente tumoral, ajudando no combate da doença.
Realizada por pesquisadores da Augusta University, nos Estados
Unidos, a investigação consistiu no uso de células modificadas do
glioblastoma em camundongos. A partir daí, houve a aplicação do
CBD inalado nos animais durante sete dias. A pesquisa também
contou com um grupo placebo para comparar os resultados.
"Vimos uma redução significativa no tamanho do tumor, e seu
microambiente era diferente", disse Babak Baban, imunologista.

Bolsonaro sanciona volta da
propaganda partidária na TV  
MARIANNA HOLANDA E 
RANIER BRAGON/FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) sancionou na segunda-fei-
ra a lei que prevê a volta da pro-
paganda partidária no rádio e na
televisão, mas vetou a compen-
sação fiscal às emissoras pela
cessão do horário.

O projeto havia sido aprova-
do pelo Congresso em dezem-
bro, retomando uma medida ex-
tinta em 2017. Na volta do reces-
so parlamentar, em fevereiro, os
deputados e senadores podem
analisar o veto de Bolsonaro e
derrubá-lo, caso haja apoio de
mais da metade dos parlamen-
tares nas duas Casas.

O Diário Oficial da União de
ontem trouxe a sanção e os ar-
gumentos do Ministério da Eco-
nomia para o veto da compen-
sação às emissoras.

"A proposição legislativa
ofende a constitucionalidade e o
interesse público uma vez que
instituiria benefício fiscal, com
consequente renúncia de recei-
ta", diz a pasta. Segundo o Palá-
cio do Planalto, o trecho fere a
Lei de Responsabilidade Fiscal e
a de Diretrizes Orçamentárias
de 2021.

Em nota conjunta, a Abert
(Associação Brasileira de Emis-
soras de Rádio e Televisão) e a
Abratel (Associação Brasileira
de Rádio e Televisão) defende-
ram que o Congresso derrube o

veto de Bolsonaro.
"A compensação fiscal é a

contrapartida do Estado, asse-
gurada desde a década de 1980,
pela cessão do tempo destinado
à transmissão da propaganda
partidária. Apesar de não repre-
sentar ressarcimento financeiro,
ela atenua o impacto negativo
com a queda de audiência, per-
das de receitas publicitárias e
custos operacionais impostos às
emissoras", diz o texto

Segundo as associações, a de-
cisão do governo representa
"confisco indevido e inconstitu-
cional do tempo de programa-
ção e de recursos tecnológicos
das emissoras", que ficariam sob
ameaça de desequilíbrio econô-
mico-financeiro.

Para 2017, último ano da vei-
culação da propaganda partidá-
ria, o projeto de Lei Orçamentá-
rio Anual estimou em R$ 319 mi-
lhões (R$ 406 milhões em valo-
res atualizados) a renúncia fiscal
em favor das emissoras.

A propaganda partidária era
anual e existia até 2017, quando
o Congresso extinguiu esse tipo
de veiculação, que é distinta do
horário eleitoral -esse último é
transmitido a cada dois anos, no
período da disputa.

Na ocasião, o argumento usa-
do foi a necessidade de reunir
recursos (a compensação dadas
às emissoras de TV e rádio) para
a criação do Fundão Eleitoral. O
objetivo era minimizar o desgas-

te público pela implantação de
mais uma fonte de financiamen-
to público das campanhas.

O Fundão Eleitoral começou
a vigorar em 2018 com o caixa de
R$ 1,7 bilhão. Dois anos depois,
subiu para R$ 2 bilhões e, agora
em 2022, saltou para R$ 5,1 bi-
lhões.

De acordo com a lei sancio-
nada por Bolsonaro nesta se-
gunda, a propaganda partidária
efetuada será realizada entre
19h30 e 22h30, em rádio e TV,
tanto em âmbito nacional quan-
to estadual.

As transmissões serão feitas
em bloco, por meio de inserções
de 30 segundos e ocorrerão no
intervalo da programação nor-
mal das emissoras.

A formação das cadeias será
autorizada respectivamente pe-
lo TSE (Tribunal Superior Elei-
toral) e pelos TREs (Tribunais
Regionais Eleitorais), que fica-
rão responsáveis pela necessá-
ria requisição dos horários às
emissoras.

O TSE ainda editará resolução
para regulamentar os pontos da
lei, incluindo o período de exibi-
ção, que deve ter início já no pri-
meiro semestre deste ano -no se-
gundo semestre não haverá pro-
paganda partidária na TV e rádio
em decorrência das eleições.

Do tempo total disponível
para o partido político, no míni-
mo 30% deverão ser destinados
à promoção e à difusão da parti-

cipação política das mulheres.
Para ter acesso ao tempo nas

emissoras, os partidos deverão
cumprir a cláusula de desempe-
nho prevista na Constituição Fe-
deral –ou seja, a obtenção de um
piso mínimo de votos nas elei-
ções gerais. Assim, o espaço de
cada agremiação irá variar de
acordo com bancada na Câmara.

A sigla que tiver conseguido
eleger até nove deputados nas
eleições anteriores poderá usar
cinco minutos por semestre.
Aqueles com dez a 20 deputados
poderão usar dez minutos. E e as
legendas com mais de 20 deputa-
dos terão tempo de 20 minutos.

O PL, partido de Bolsonaro,
terá direito a essa fatia maior, de
20 minutos por semestre (ex-
cluídos os semestres de elei-
ções). Em 2018 o partido elegeu
33 deputados. O PT de Luiz Iná-
cio Lula da Silva, hoje o princi-
pal concorrente de Bolsonaro na
corrida presidencial de outubro,
também terá direito à maior fa-
tia na propaganda. Em 2018 o
partido elegeu a maior bancada,
54 deputados.

O presidente da República se
alinha ao discurso da antipolíti-
ca, ou seja, contrário a mecanis-
mos como a propaganda parti-
dária, mas, na prática, atuou
quase sempre, mesmo antes de
chegar ao Palácio do Planalto,
em consonância com os interes-
ses do que ele e seu grupo classi-
ficam como "a velha política".

ELEIÇÕES
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Prefeitura anuncia 
o cancelamento 
do carnaval de rua

SEM AGLOMERAÇÃO

JÚLIA BARBON/FOLHAPRESS

O prefeito Eduardo Paes
(PSD) cancelou o carnaval de
rua no Rio de Janeiro. A decisão
foi anunciada em reunião com
blocos e patrocinadores ontem
à tarde.

Ele e o secretário de Saúde,
Daniel Soranz, se reuniram com
representantes de ligas que
congregam alguns dos princi-
pais blocos da cidade, como a
Sebastiana.

No total, 506 blocos de rua se
inscreveram para desfilar. Paes
ainda não garantiu a realização
do carnaval de rua, mas sinali-
zou não ver razão para cancelar
os desfiles das escolas de samba
na Marquês da Sapucaí. Ele já
comparou o Sambódromo aos
estádios de futebol, que volta-
ram a receber público no ano
passado.

Outras capitais 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.

Em reunião no dia 20 de de-
zembro, o comitê científico que
assessora o prefeito do Rio de-
fendeu que não havia, naquele
momento, razão para estabele-
cer restrições à festa, cancelada
no ano passado em razão da
pandemia.

Dias depois, a Ambev, patro-
cinadora do Carnaval de rua ca-
rioca que firmou um contrato
de R$ 39 milhões para os desfi-
les, notificou o prefeito para que
defina sobre a realização do
evento até esta quarta-feira.

A notificação foi enviada
também para a presidente da
Riotur, Daniela Maia, e para a

Dream Factory, responsável
pela estrutura de apoio aos
desfiles.

Agora, o município enfrenta
um novo aumento no número
de casos, provavelmente pela
circulação da variante Ômi-
cron. A porcentagem de testes
feitos que deram positivo para a
presença do coronavírus saltou
de 1% em meados de dezembro
para 13% na última semana.

O número de internações na
rede pública permanece num
dos mais baixos desde o início
da pandemia, mas a quantida-
de de pessoas nos leitos do mu-
nicípio mais do que dobrou
desde o Natal, de 11 para 24, na
tarde desta terça.

Enquanto isso, eventos pri-
vados fazem as divulgações e
vendas de ingressos para o pe-
ríodo de Carnaval. A categoria
alega que é possível fazer o con-
trole sanitário exigindo o com-
provante de vacinação comple-
ta contra a Covid.

Na segunda-feira passada,
Salvador confirmou cancela-
mento do carnaval de rua em
2022. A decisão aconteceu após
o governador da Bahia Rui Cos-
ta (PT) anunciar que não haverá
festas de rua no período carna-
valesco neste ano.

No Recife, maior polo carna-
valesco do estado de Pernam-
buco, ainda há uma indefini-
ção. A prefeitura disse que a de-
cisão ficará a cargo das autori-
dades sanitárias. A tendência é
que a gestão municipal da cida-
de siga a recomendação do go-
verno estadual, mas a adminis-
tração sinaliza que os grandes
eventos de Carnaval somente
poderão voltar ao patamar pré-
pandemia com a superação da
crise sanitária.

ASSÉDIO SEXUAL

Sem provas, promotoria não
processará Andrew Cuomo 
A

promotoria de Albany
alegou falta de provas
para não processar o

ex-governador de Nova York
Andrew Cuomo por contraven-
ção sexual. O caso se refere a
uma denúncia protocolada em
outubro do ano passado no tri-
bunal da região, segundo a qual
o democrata teria passado "a
mão sob a blusa e nas partes ín-
timas" da ex-assistente-executi-
va Brittany Commisso, além de
apalpar os seios dela.

"Embora muitos tenham
uma opinião sobre as alegações
contra o ex-governador, a Pro-
curadoria de Albany é a única a
ter o ônus de provar os elemen-
tos de um crime além de qual-
quer dúvida razoável", afirmou
David Soares, promotor distrital
do condado, em um comunica-
do divulgado ontem.

Na nota, ele disse que a de-
nunciante era confiável e que
cooperou com a investigação,
mas considerou, após a revisão
das evidências disponíveis, não
ter provas suficientes para ven-
cer um julgamento.

Cuomo, por sua vez, afirma
nunca ter tocado em alguém de
forma inadequada e que seus
esforços para ser um chefe ami-
gável podem ter sido confundi-
dos com flertes. O advogado da

denunciante diz que, diante da
recusa da promotoria, estuda
abrir um processo civil contra o
ex-governador.

O toque forçado é uma con-
travenção que acarreta pena de
até um ano de prisão. Não se tra-
ta de uma acusação usual e po-
de ser utilizada em casos nos
quais promotores não conse-
guem provar que o contato foi
realizado com finalidades se-
xuais. Assim, os advogados de
acusação teriam de mostrar di-
versos elementos do crime, in-
cluindo que o toque de Cuomo
foi intencional e com força.

A decisão desta terça é a ter-
ceira nas últimas semanas em
que um promotor distrital deci-
de encerrar as investigações
contra o ex-governador. Albany
se junta agora aos condados de
Westchester e Nassau.

O assédio, de acordo com a
denunciante, ocorreu em de-
zembro de 2020, quando os dois
estavam sozinhos na mansão
que serve de sede oficial do go-
verno. "O que ele fez comigo foi
um crime", afirmou Commisso à
CBS, emissora de televisão ame-
ricana, em agosto.

Dois meses após a entrevista,
o xerife de Albany, Craig Apple,
entrou com uma ação criminal
no tribunal da região, acusando

o ex-governador de toque força-
do. A medida, porém, pegou a
promotoria local de surpresa,
forçando-a a pedir que a au-
diência fosse adiada, já que Ap-
ple teria agido unilateralmente
por meio de uma queixa classifi-
cada pelos promotores de "po-
tencialmente defeituosa".

A denúncia de Commisso faz
parte dos 11 casos de assédio
apresentados pela Procurado-
ria-Geral de Nova York quando
Cuomo ainda era governador.
Para a procuradora-geral, Leti-
tia James, ele apalpou, beijou e
abraçou mulheres sem consen-
timento e fez comentários ina-
propriados a elas. A procurado-
ra acrescentou que o gabinete
de Cuomo se tornou um lugar
tóxico que permitiu a ocorrência
de assédios.

Os investigadores coletaram
o depoimento de 179 pessoas,
incluindo denunciantes e mem-
bros atuais e antigos do governo,
formando um inquérito de 168
páginas. Em um dos casos, Cuo-
mo teria assediado uma policial.
Segundo a investigação, em um
elevador, o ex-governador ficou
atrás da vítima e "desceu seu de-
do do pescoço até a coluna de-
la". O governador também teria
passado "a mão aberta de seu
umbigo até seus quadris, onde

ela carregava a arma".
As denúncias fizeram com

que, em agosto, o democrata -até
então um dos principais nomes
do partido e à frente de Nova
York por mais de uma década-
renunciasse, abrindo espaço pa-
ra a efetivação de sua vice, Kathy
Hochul, que se tornou a primeira
mulher a governar o estado.

No final de novembro, a crise
atingiu o irmão do ex-governa-
dor e âncora da CNN, Chris
Cuomo. De acordo com apura-
ção do jornal The New York Ti-
mes, o jornalista teve um envol-
vimento maior do que se conhe-
cia anteriormente na estratégia
do democrata para reagir às de-
núncias de assédio sexual.

Chris teria tentado conven-
cer outros jornalistas a diminuí-
rem a cobertura contra o irmão.
Aos investigadores, porém, in-
sistiu que nunca tentou mani-
pular a cobertura ou fez suges-
tões a outros repórteres para
beneficiar Andrew. Aos espec-
tadores disse ter agido apenas
como um irmão para "ouvir e
dar conselho", orientando o de-
mocrata a dizer a verdade, qual-
quer que fosse, e eventualmen-
te a renunciar.

O jornalista foi demitido pela
emissora americana no início de
dezembro.

Pesquisa diz ter encontrado
'santo Graal' da arqueologia 

Um doutorando da Universi-
dade de Sevilha pode ter, enfim,
descoberto a localização do his-
tórico templo de Hércules Gadi-
tano, um centro de peregrina-
ção erguido na região da penín-
sula Ibérica por volta do século
8º a.C. O lugar era conhecido
pelos fenícios como Melqart e
anos depois recebeu visitas do
imperador romano Júlio César.

A descoberta foi noticiada em
dezembro pelo jornal espanhol
El País.

De acordo com Ricardo Beli-
zón e seu orientador Antonio
Sáez Romero, do Departamento
de Pré-história e Arqueologia da
instituição, foram encontrados
no mar vestígios que podem ser
do templo, entre a região de
Camposoto (no município de
San Fernando, no sul da Espa-
nha) e a ilha de Sancti Petri, a
cerca de 100 quilômetros de Gi-
braltar.

A localização exata seria en-
tre o castelo de Sancti Petri e
uma faixa de areia conhecida
como ponta de Boquerón.

Antes dessa descoberta, ou-
tros estudos já apontavam a re-
gião como a provável localiza-
ção do espaço sagrado –desco-
bertas arqueológicas têm sido

feitas no local há mais de dois
séculos. Desta vez, no entanto,
os indícios são mais fortes.

Inicialmente, a pesquisa de
Belizón se propunha a investi-
gar como era a paisagem costei-
ra da baía de Cádiz, na região da
Andaluzia, onde também estão
San Fernando e Sancti Petri. O
trabalho, porém, ganhou outra
direção depois que ele consta-
tou que a região era fortemente
antropizada (ou seja, onde hou-
ve a conversão de ambientes na-
turais pela ação humana).

Entre as características dis-
tintas do que até então se acre-
ditava sobre o passado da baía
foram encontradas uma grande
construção, quebra-mares,
amarrações e um porto.

"Os pesquisadores são muito
relutantes quanto à 'arqueolo-
gia espetaculosa', alimentada
pela mídia, mas, nesse caso, nos
deparamos com descobertas es-
petaculares",  disse a El País
Francisco José García, diretor
do Departamento de Pré-histó-
ria e Arqueologia da Universi-
dade de Sevilha, na apresenta-
ção do trabalho.

O templo era considerado o
tesouro de Gadir, cidade fenícia
mais importante da península

Ibérica, e um dos mais relevan-
tes para o oeste mediterrâneo.
Várias obras milenares, que vão
do ano 1 a.C até o 5 d.C., abor-
dam a história do espaço sagra-
do e afirmam que o imperador
romano Júlio César chorou ao se
deparar com uma estátua de
Alexandre, o Grande, no local.

Com o passar dos anos, po-
rém, nada do santuário resistiu,
e sua localização se tornou in-
certa. Acredita-se que ele tenha
sido modificado pelas várias ci-
vilizações que dominaram a re-
gião, até ser completamente en-
golido pelo mar.

A estrutura encontrada no
oceano pelos arqueólogos é re-
tangular e tem cerca de 300 me-
tros por 150 metros, característi-
cas semelhantes às do templo,
segundo relatos históricos.

Conforme destaca El País, o
conjunto ainda tinha uma fa-
chada, na qual eram narrados os
12 trabalhos de Hércules segun-
do a mitologia grega. Além dis-
so, acredita-se que o templo
abrigava uma chama que nunca
se apagava.

O local ainda era acessível a
navios fenícios, púnicos e roma-
nos e abrigava várias supostas
relíquias do mundo antigo.

ESPANHA

Princesa é
proibida de
ter melhor
amigo/amiga 

A princesa Charlotte, 6, filha
do príncipe William, 39, e da
duquesa Kate Middleton, 39,
foi proibida de ter um melhor
amigo ou amiga na escola. Se-
gundo o jornal Daily Star, a de-
terminação partiu dos próprios
responsáveis da Thomas's
School Battersea. Os diretores
da escola impedem que a prin-
cesa e todos os seus alunos te-
nham melhores amigos, com o
objetivo de fazer com que to-
dos interajam entre si, sem ex-
clusões. O jornal britânico ex-
plica que a proibição busca fa-
zer com que todos os alunos se
sintam inclusos.

"Há a política de só permitir
convites para festas de aniver-
sário se todos da sala forem
convidados", explicou uma
fonte ao tabloide. "Há avisos
por todos os lados no colégio
pedindo que as crianças sejam
gentis umas com as outras.
Eles não encorajam que nin-
guém tenha um único melhor
amigo." O site da instituição
afirma que o objetivo da escola
é preparar os alunos para te-
rem espírito de liderança, se
destacarem na multidão .

ESCOLA

RJ tem abertura recorde
de 72.894 empresas

JUCERJA

A Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro (Jucerja) regis-
trou a abertura de 72.894 empre-
sas no território fluminense, em
2021. O número é recorde histó-
rico nos 208 anos de existência
da autarquia, vinculada à Secre-
taria de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico, Energia e Re-
lações Internacionais. O resulta-
do revela aumento de 35% em
relação ao número de empresas
abertas em 2020 (53.883) e de
23% em comparação a 2019
(58.908), ano anterior à pande-
mia da Covid-19. A maior parte
das 72.894 novas empresas é do
setor de serviços, destacando
tecnologia da informação (TI),
gastronomia e vestuário para
venda no comércio.

O presidente da Jucerja, Sér-
gio Romay, disse ontem à repor-
tagem que o resultado reflete
uma soma de fatores. "Depois da
pandemia, muita gente perdeu
seus empregos. Alguns decidi-
ram ser empreendedores. O pró-
prio Estado tem ajudado muito,
através da Agência Estadual de
Fomento (AgeRio) e alguns em-
presários optaram por fazer seus
investimentos e partir para uma
carreira de empreendedor".

Ainda de acordo com Romay,
outro aspecto que contribuiu pa-
ra o aumento de novos negócios
é que o governo tem recuperado
o estado economicamente.

"Com isso, a atração de inves-
timento tem se materializado.
Aqui na Jucerja, nós recebemos
muitas empresas que saíram do
Rio e estão voltando, porque os
índices de criminalidade, de
acordo com o Instituto de Segu-
rança Pública (ISP), estão cain-
do; porque a vacinação no Rio de
Janeiro funcionou. É uma série
de fatores que tem favorecido a
atração de investimento no Rio
de Janeiro", disse. Para o gover-
nador Cláudio Castro, o recorde
"é mais uma prova da retomada
do crescimento do estado. O Rio
de Janeiro vive um novo mo-
mento. A recuperação econômi-

ca é hoje uma realidade em todo
o território fluminense". Sérgio
Romay revelou que o número de
empresas que fecharam as por-
tas em 2021 chegou a 27.644, se
mantendo estável: "o número de
empresas que fecharam se man-
teve no mesmo patamar dos
dois últimos anos". Em 2020, fo-
ram extintos 27.367 negócios e
em 2019, 27.159.

Sérgio Romay informou que a
Jucerja tem aberto empresas no
prazo de 40 minutos. "É facilida-
de total para os empreendedo-
res. Quem dá entrada nos docu-
mentos, no dia seguinte já sai
com o alvará, com licença am-
biental do Instituto Estadual do
Ambiente (Inea), com a licença
da Vigilância Sanitária e do Cor-
po de Bombeiros, sai com inscri-
ção estadual, Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Re-
ceita Federal. São facilidades
que nós temos dado aos empre-
sários, até por orientação do go-
vernador. Ele quer estender o ta-
pete vermelho a todos aqueles
que queiram investir no estado
do Rio de Janeiro".

A média de tempo de abertu-
ra de uma empresa também me-
lhorou em relação à do ano ante-
rior e segue dentro da meta esta-
belecida pelo governo fluminen-
se, de até duas horas. Em 2021, a
média ficou em 40 minutos, um
minuto a menos do que em
2020. A Jucerja também fechou o
ano de 2021 com mais 15 muni-
cípios integrados ao Alvará Au-
tomatizado, totalizando 68 cida-
des com o convênio. A ferra-
menta ajuda empresários a já
sair da junta comercial com to-
das as licenças, desburocrati-
zando e simplificando os entra-
ves para o empreendedor.

O objetivo da Jucerja é levar o
Alvará Automatizado para os 24
municípios do RJ restantes, de
modo a cobrir todas as 92 cida-
des do estado. Para isso, Romay
informou que as prefeituras de-
vem assinar o termo de coopera-
ção com a junta comercial.

Nova Déli impõe confinamento aos
finais de semana para conter Covid

A capital da Índia, Nova Déli,
vai impor confinamentos du-
rante os finais de semana na
tentativa de conter uma nova
alta de casos de Covid, em
grande parte impulsionada pe-
la variante Ômicron, mais
transmissível.

O país sofreu um devastador
surto de coronavírus no ano
passado, lotando hospitais,
crematórios e cemitérios, mas
o número de infecções regis-
trado diariamente havia se
mantido em um nível relativa-
mente baixo até a última sema-
na. Nas últimas 24 horas, a Ín-
dia contabilizou 37.379 novas

contaminações, maior número
desde setembro.

As novas restrições sanitárias
em Nova Déli foram tomadas no
mesmo dia em que o primeiro-
ministro da capital, Arvind Kej-
riwal, anunciou estar infectado
e com sintomas leves. Kejriwal,
que participou de um comício
político sem utilizar máscara no
dia anterior, afirmou que está
isolado em sua casa e pediu aos
que estiveram em contato com
ele recentemente que façam tes-
tes de detecção da Covid.

A cidade já havia fechado na
última semana ginásios e cine-
mas, além de ter imposto um to-

que de recolher noturno na ten-
tativa de conter a propagação da
Ômicron. Agora, o governo insta
todos os habitantes a ficarem
em casa desde a noite de sexta
até a manhã de segunda-feira, e
empresas terão de garantir que
ao menos metade de seus fun-
cionários trabalhem de casa.

O governo federal havia reco-
mendado a autoridades locais
que impusessem restrições de
movimento à população caso os
resultados de mais de 5% dos
exames de Covid fossem positi-
vos. Na segunda-feira passada, a
taxa de infecções de Nova Déli
era superior a 6%.

As mais de 482 mil mortes por
Covid na Índia, de acordo com
dados compilados pela Univer-
sidade Johns Hopkins, consti-
tuem a terceira cifra mais alta do
mundo, atrás apenas de EUA e
Brasil. O número, no entanto,
pode ser, segundo projeções,
dez vezes maior, já que é co-
mum que óbitos e suas causas
não sejam notificados oficial-
mente no país.

Na segunda, a Índia começou
a vacinar adolescentes e, a partir
da próxima semana, oferecerá
doses de reforço do imunizante
contra a Covid a pessoas com
mais de 60 anos

ÍNDIA

VERÃO: Sol o dia todo, com muitas nuvens de manhã. 
À noite, pancadas de chuva

Manhã Tarde Noite
05:14 18:43
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