
COMÉRCIO

Pré-candidato,
França é alvo 
de operação 
polícia de Doria

SÃO PAULO

A Polícia Civil de São Paulo
cumpriu ontem de manhã uma
série de mandados judiciais de
busca e apreensão em endereços
ligados ao ex-governador de São
Paulo Márcio França (PSB), em
uma investigação que apura um
suposto esquema criminoso de
desvio de recursos da área da
saúde. O irmão do ex-governa-
dor, o médico Cláudio França, é
outro alvo da operação  desenca-
deada em ao menos 30 locais da
capital, litoral e interior em ende-
reços da família França e, tam-
bém, de ex-funcionários de orga-
nizações sociais, empresários e
médicos. A investigação apura
peculato, associação criminosa e
lavagem de dinheiro. A operação
é acompanhada pelo Ministério
Público e representantes da OAB
(Ordem dos Advogados do Bra-
sil). Segundo os policiais, no su-
posto esquema as organizações
sociais (as chamadas OSs) se-
riam usadas para desvios de re-
cursos mediante contratos su-
perfaturados para gestão de uni-
dades de saúde destinadas ao
atendimento da população po-
bre. Policiais ouvidos pela repor-
tagem dizem que há gravações
de conversas de Cláudio França e
de um suposto testa de ferro utili-
zado para captação de recursos.
Nos diálogos, eles discutiriam a
porcentagem destinada a cada
um dos integrantes do grupo. As
investigações que colocam
França sob suspeita de participa-
ção em uma organização crimi-
nosa são um desdobramento da
operação Raio-X, desencadeada
em setembro de 2020.  PÁGINA 4

Bolsonaro sanciona lei sobre
divisão de ICMS entre estados

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou ontem, sem vetos,
uma proposta que regulamenta a cobrança do ICMS (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços) na venda de produtos e servi-
ços nos casos em que o consumidor final reside em um estado dife-
rente de onde o item foi originado –caso das compras feitas online. A
lei era uma exigência do STF (Supremo Tribunal Federal) para ga-

rantir, a partir de 2022, o recolhimento do imposto nas vendas dos
estados produtores para aqueles onde estão os consumidores, ope-
rações nas quais se destaca o comércio eletrônico. O projeto foi ana-
lisado e aprovado no Senado por ampla margem, de 70 votos, em 20
de dezembro. O texto trata do repasse do chamado Difal ICMS, dife-
rença de alíquota do ICMS. PÁGINA 2

O Ministério da Saúde anunciou ontem que crianças de 5 a 11 anos
receberão a vacina da Pfizer para a Covid-19 sem a necessidade de
apresentação de prescrição médica. A imunização começará por me-
nores com comorbidade, deficiência permanente, indígenas e qui-
lombolas. Em seguida, a pasta recomenda que sejam vacinadas crian-
ças que vivem com pessoas do considerado grupo de risco. Na sequên-
cia, haverá um escalonamento por faixa etária, começando pelos mais

velhos. A vacinação não será obrigatória. A previsão é que o público in-
fantil comece a ser vacinado a partir do dia 14 de janeiro. "Todos aque-
les que quiserem vacinar os seus filhos, o Ministério da Saúde vai ga-
rantir doses da vacina, e o Ministério da Saúde também cuidará para
que as normas que foram sugeridas ou recomendadas pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária sejam seguidas na ponta", disse o mi-
nistro Marcelo Queiroga (Saúde) (foto), em entrevista. PÁGINA 5

FIM DA ENROLAÇÃO

PETRÓLEO

Governo recua e não vai cobrar 
receita em vacinação de crianças

A Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA), empresa vinculada ao Ministério de
Minas e Energia (MME), encerrou o ano de 2021 com arrecadação de
R$ 1,22 bilhão para a União, alta de 74% em comparação com o resul-
tado de 2020, quando foram arrecadados R$ 704 milhões. Segundo a
PPSA, o resultado é recorde na série histórica, superando o recorde
anterior de R$ 1,1 bilhão, registrado em 2018. Os recursos são refe-
rentes à comercialização da parcela de petróleo e gás natural da
União nos contratos de partilha de produção. Em 2021, a PPSA co-

mercializou 3,5 milhões de barris de petróleo da União do Campo
Entorno de Sapinhoá e da Área de Desenvolvimento de Mero (Libra).
Foram também comercializados 57,6 milhões de metros cúbicos de
gás natural da União dos Campos de Búzios, Entorno de Sapinhoá,
Tartaruga Verde Sudoeste e Tupi.  O diretor-presidente da compa-
nhia, Eduardo Gerk, disse que o resultado representa o início de uma
curva de crescimento da arrecadação esperada para a União nos pró-
ximos anos. PÁGINA 3

PPSA tem arrecadação recorde de R$ 1,22 biBrasileiro é o
1o infectado 
a receber 
pílula Pfizer
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PÁGINA 4

Concessionárias de
veículos, PIS-COFINS

e bonificações
hold back

Justiça
Direito &

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(8/12) 9,25%
Poupança 3
(6/1) 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$ 331,21
EURO Comercial 
Compra: 6,4640 Venda: 6,4646

EURO turismo 
Compra: 6,5450 Venda: 6,7250
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,6628 -0,26%
DÓLAR comercial
Compra: 5,7155 Venda: 5,7161
DÓLAR turismo
Compra: 5,7411 Venda: 5,9211

BRF SA ON NM 22.70 +1.25 +0.28

VALE ON NM 77.81 +0.95 +0.73

BANCO PAN PN N1 9.46 +0.32 +0.03

BRADESPAR PN N1 24.94 +0.24 +0.06

TELEF BRASILON EDJ 47.75 −0.13 −0.06

LOCAWEB ON NM 10.37 −12.78 −1.52

PETRORIO ON NM 18.49 −10.76 −2.23

GRUPO SOMA ON NM 10.43 −9.54 −1.10

MELIUZ ON NM 2.63 −9.00 −0.26

POSITIVO TECON NM 9.04 −8.69 −0.86

PETROBRAS PN N2 28.07 −3.87 −1.13

VALE ON NM 77.81 +0.95 +0.73

BANCO INTER UNT N2 23.00 −5.35 −1.30

PETROBRAS ON N2 30.61 −4.10 −1.31

BRADESCO PN EJ N1 19.66 −0.71 −0.14

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 36.407,11 -1,07

NASDAQ Composite 15.100,174 -3,34

Euro STOXX 50 4.393,9 +0,71

CAC 40 7.376,37 +0,81

FTSE 100 7.516,87 +0,16

DAX 16.271,75 +0,74

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -2,42% / 101.005,64 / -2.508,00 / Volume: 29.740.121.802 / Quantidade: 4.750.872
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Economia

Dólar supera R$ 5,70;
Bolsa tem maior queda
diária desde novembro
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

O endurecimento do Banco
Central norte-americano em re-
lação ao aumento de juros nos
Estados Unidos provocou uma
turbulência no mercado finan-
ceiro global. O dólar ultrapas-
sou a barreira de R$ 5,70, no ter-
ceiro dia seguido de alta. A Bol-
sa de Valores de São Paulo (Bo-
vespa) teve a maior queda diá-
ria desde novembro.  

O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,712, com
alta de R$ 0,022 (+0,39%). A co-
tação seguiu o padrão dos últi-
mos dias, caindo no começo da
tarde, mas ganhando força per-
to do fim das negociações.

Na mínima do dia, a moeda
norte-americana chegou a R$
5,64. O Banco Central, mais
uma vez, não interveio no mer-
cado. Apenas leiloou contratos
de rolagem (renovação) de
swapscambiais, que funcionam
como venda de dólares no mer-
cado futuro, sem colocar con-
tratos novos.

No mercado de ações, o dia
também foi marcado pela ins-
tabilidade. O índice Ibovespa,
da B3, fechou o dia aos 101.006
pontos, com queda de 2,42%.
Esse foi o maior recuo diário

desde 26 de novembro. O indi-
cador está no menor nível des-
de 1º de dezembro, quando
estava na faixa dos 100,9 mil
pontos.

Os investidores reagiram à
divulgação da ata da reunião
mais recente do Federal Re-
serve (Fed, Banco Central nor-
te-americano). No encontro,
que ocorreu em 14 e 15 de de-
zembro, os diretores disseram
que o mercado de trabalho
norte-americano está pressio-
nado, o que indica que o órgão
pode antecipar o aumento de
juros, inicialmente previsto
para março.

Taxas mais altas em econo-
mias avançadas estimulam a fu-
ga de recursos de países emer-
gentes, como o Brasil, com os
investidores comprando títulos
do Tesouro norte-americano,
considerados a aplicação mais
segura do planeta.

O tom da ata do Fed também
influenciou as bolsas norte-
americanas. O índice Dow Jo-
nes (das empresas industriais)
caiu 1,07%. O S&P 500 (das 500
maiores empresas) recuou
1,94%, mas o maior abalo ocor-
reu no Nasdaq (das empresas
de tecnologia), que fechou em
queda de 3,34%.

Quinta-feira, 6 de janeiro de 2022

COMÉRCIO

Bolsonaro sanciona lei sobre
divisão de ICMS entre estados
O

presidente Jair Bolso-
naro (PL) sancionou
ontem, sem vetos,

uma proposta que regulamenta
a cobrança do ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços) na venda de pro-
dutos e serviços nos casos em
que o consumidor final reside
em um estado diferente de onde
o item foi originado –caso das
compras feitas online.

A lei era uma exigência do STF
(Supremo Tribunal Federal) para
garantir, a partir de 2022, o reco-
lhimento do imposto nas vendas
dos estados produtores para
aqueles onde estão os consumi-
dores, operações nas quais se
destaca o comércio eletrônico.

O projeto foi analisado e
aprovado no Senado por ampla
margem, de 70 votos, em 20 de
dezembro.

O texto trata do repasse do
chamado Difal ICMS, diferença
de alíquota do ICMS. O Difal
sempre foi muito aplicado para
dividir o recolhimento de ICMS
entre empresas que atuam no
mesmo estado. A nova medida
regulamenta o entendimento
para que seja aplicado na repar-
tição do imposto entre empresas

que estão em estado diferentes.
A adoção dessa modalidade

de recolhimento tenta equili-
brar a repartição do ICMS dian-
te do aumento do comércio pela
internet, em que um produto é
produzido num estado, mas po-
de ser estocado num centro de
distribuição e vendido em ou-
tros estados.

Ou seja, a ideia é que o reco-
lhimento do ICMS não se con-
centre apenas nos estados pro-
dutores, podendo ser dividido
também com estados em que
estejam os consumidores finais.

Durante a tramitação, o autor
do projeto, senador Cid Gomes
(PDT-CE), argumentou que a
regulamentação já era feita por
meio de um ato do Confaz (Con-
selho Nacional de Polícia Fazen-
dária), mas o STF entendeu que
a normatização deveria ser por
lei complementar.

Segundo a Confirp Consulto-
ria Contábil, se um produto é
vendido de São Paulo para a Ba-
hia, por exemplo, com alíquota
do ICMS na operação interesta-
dual de 7%, este percentual é de-
vido para São Paulo. Se o mes-
mo produto na Bahia tem alí-
quota de 18%, o vendedor pau-

lista teria que recolher o Difal
(de 11%) para o estado onde está
o comprador, no Nordeste.

A consultoria afirma que a
cobrança depende do princípio
da anterioridade do exercício e
da noventena. Para que valesse
a partir de 1º de janeiro de 2022,
deveria ter sido aprovada e san-
cionada até outubro do ano
passado.

Por isso, poderá haver uma
disputa entre estados e contri-
buintes em relação à cobrança
neste ano. A instituição avalia
que isso poderá levar à retenção
de mercadorias na divisa dos es-
tados e que varejistas terão de
lançar mão de medidas cautela-
res para garantir que as merca-
dorias cheguem até o consumi-
dor final.

O diretor tributário da con-
sultoria, Welinton Mota, afirma
que, embora a lei determine que
seus efeitos se iniciem no prazo
de 90 dias, contados da data da
publicação da norma, para o
ICMS prevalece o princípio da
anterioridade anual. "Significa
dizer que, respeitada essa últi-
ma regra constitucional, a pro-
dução de efeitos inicia-se ape-
nas em 2023."

A Constituição destinava até
2015 ao estado de origem o total
do ICMS devido, nas operações
e prestações cujo destinatário se
localizava em outro estado e não
era contribuinte do imposto.

No entanto, foram verificadas
algumas distorções com o cres-
cimento do comércio eletrônico
que impulsionam a guerra fiscal.
Isso ocorreu porque estados que
funcionam como polos de pro-
dução e comercialização passa-
ram a centralizar a arrecadação
de ICMS, incentivando a conces-
são de benefícios fiscais para
atrair centros de distribuição.

O Congresso buscou solucio-
nar essa questão por meio de
uma emenda constitucional, de
2015. O texto aprovado definiu
que, nas compras online, cabe-
ria ao estado de origem apenas a
alíquota interestadual do ICMS,
ficando o de destino com a dife-
rença entre sua alíquota interna
e o que já foi cobrado na origem.

Com isso, as unidades da fe-
deração onde estão localizados
centros de distribuição de mer-
cadorias para revenda eletrôni-
ca a todo o Brasil passaram a ra-
tear o ICMS com os estados de
destino dessas mercadorias.

MERCADOS

Ibama cede a montadoras e prorroga
prazo de produção de carros poluentes

O Ibama (Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis) cedeu
aos pedidos das montadoras e
prorrogou por três meses o prazo
para adequação dos carros novos
a uma nova etapa da legislação
ambiental.

A norma estabelecida pela sé-
tima fase do Proconve (Programa
de Controle de Emissões Veicu-
lares) previa que os automóveis
leves produzidos a partir de 1º de
janeiro deveriam emitir menos
poluentes que os modelos feitos
em 2021. A lista de substâncias
nocivas inclui monóxido de car-
bono, óxido de nitrogênio, hidro-

carbonetos e fuligem.
Contudo, cerca de metade das

montadoras instaladas no país
tem carros incompletos em seus
pátios devido à falta de peças. Se
não houvesse alteração no prazo,
esses modelos não poderiam ser
concluídos neste ano, pois não
atenderiam à nova norma.

No início de dezembro, a Anfa-
vea alegou que a mudança não
era algo simples. Segundo Luiz
Carlos Moraes, presidente da en-
tidade, há muitas mudanças nos
sistemas de pós-tratamento dos
gases, com novos componentes e
até mudança na potência dos mo-
tores. Com o novo prazo, as em-

presas terão até o dia 31 de março
para concluir os carros inacaba-
dos. A revisão foi publicada no dia
30 de dezembro no Diário Oficial.

O texto do Ibama diz que a mu-
dança considera "motivo de força
maior decorrente da desestabili-
zação das cadeias de fornecimen-
to de componentes para o setor
automotivo brasileiro, em razão
da crise provocada pela pande-
mia de importância internacional
pelo coronavírus".

Os automóveis zero-quilôme-
tro não adequados ao Proconve 7
que ficarem prontos no primeiro
trimestre poderão ser vendidos
até o dia 30 de junho.

Segundo o Ibama, os veículos
cuja montagem não fosse con-
cluída a tempo ficariam com a
LCVM (Licença para Uso da Con-
figuração de Veículo ou Motor)
vencida -por isso, deveriam ser
destruídos. O instituto disse, por
meio de nota, que isso geraria um
problema de passivo ambiental,
além dos impactos econômicos.

Contudo diversas marcas con-
seguiriam adequar seus carros se-
guindo o prazo original, o que po-
de ser visto no acúmulo de lança-
mentos na virada do ano. Há tam-
bém uma quantidade considerá-
vel de modelos e versões que
saem de linha.

MEIO AMBIENTE

Inflação da indústria cede, mas
alta em 12 meses é de 28,86%
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

A inflação de mercadorias
usadas na indústria teve varia-
ção de 1,31% em novembro de
2021, mostram dados do IPP (Ín-
dice de Preços ao Produtor). O
resultado sinaliza uma desacele-
ração frente a outubro, quando a
alta havia sido de 2,26%.

Os dados foram divulgados
ontem pelo IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca). O órgão é o responsável pela
pesquisa.

O IPP também voltou a per-
der fôlego no acumulado de 12
meses, mas ainda registra dispa-
rada de 28,86%. Nessa base de
comparação, novembro foi o
quinto mês seguido em desace-
leração, com o menor valor des-

de fevereiro de 2021 (28,50%),
conforme o IBGE. O acumulado
era de 28,95% até outubro.

O indicador mede a variação
dos preços de produtos na "por-
ta de entrada das fábricas", sem
efeito de impostos e fretes. Ou
seja, capta os valores de merca-
dorias usadas nas linhas de pro-
dução. No acumulado do ano de
2021, até novembro, o IPP regis-
tra avanço de 28,36%.

A pesquisa avalia 24 ativida-
des das indústrias extrativas e da
transformação. Desse total, 17
tiveram variações positivas nos
preços em novembro.

A maior influência para a alta
do índice no mês veio de refino
de petróleo e produtos de ál-
cool. A atividade teve impacto
de 0,71 ponto percentual e avan-

ço de 6,63%. Outros produtos
químicos, com peso de 0,47
ponto percentual e elevação de
4,9%, aparecem na sequência.

Segundo o gerente da pesqui-
sa do IPP, Manuel Campos Sou-
za Neto, os setores com maiores
impactos no IPP de novembro
sentiram reflexos do comércio
internacional.

No acumulado de 12 meses,
até novembro, as quatro maio-
res variações ocorreram em refi-
no de petróleo e produtos de ál-
cool (80,13%), outros produtos
químicos (60,69%), metalurgia
(48,87%) e madeira (39,77%).

Os setores com maiores in-
fluências no acumulado foram
refino de petróleo e produtos de
álcool (6,44 pontos percentuais),
outros produtos químicos (4,86

pontos percentuais), alimentos
(3,73 pontos percentuais) e meta-
lurgia (3,15 pontos percentuais).

Ao longo da pandemia, a in-
dústria passou a sofrer com a es-
cassez de insumos. A oferta re-
duzida fez os preços subirem. O
dólar alto e a valorização de
commodities também ajudaram
a encarecer as mercadorias usa-
das pelas fábricas.

Mesmo com a reabertura da
economia, o setor industrial dá
sinais de perda de fôlego no Bra-
sil. Afetada pela escassez de in-
sumos e pelo aumento de cus-
tos, a produção industrial caiu
0,6% em outubro, na compara-
ção com setembro, segundo o
IBGE. Foi a quinta retração con-
secutiva do setor, o que não
ocorria desde 2015.

NOVEMBRO

Intenção do Consumo
fecha 2021 abaixo
do nível de satisfação

CNC

AKEMI NITAHARA/ABRASIL 

O indicador de Intenção de
Consumo das Famílias (ICF)
fechou o ano de 2021 em 71,6
pontos, uma queda de 9,9% em
relação ao registrado em 2020,
quando a queda de 15,9% dei-
xou o indicador em 79,4 pon-
tos. Desde 2015 o ICF não al-
cança o nível de satisfação,
que é de 100 pontos.  

O indicador em 2021 atingiu
o menor nível histórico, fican-
do abaixo do mínimo anterior,
de 2016, quando fechou em
73,3 pontos. 

Os dados foram divulgados
ontem pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).

Por faixa de renda, as famí-
lias que ganham mais do que
dez salários mínimos tiveram
queda no consumo de 5%, fi-
cando em 86,9 pontos. Para as
famílias com renda abaixo de
dez salários mínimos, a queda
foi maior, de 11,2%, com o in-
dicador atingindo 68,4 pontos.

Por região, as famílias do
Norte indicaram a maior que-
da na intenção de consumo, de
26,1%, ficando também com o
menor indicador, em 59,5 pon-
tos. A menor oscilação ocorreu
no Nordeste, com queda de
4,6%, ficando com o segundo
maior ICF, em 73,9 pontos. As
famílias do Sul tiveram a maior
intenção de consumo, com
79,1 pontos.

MOMENTO ATUAL
Com relação ao quesito Em-

prego Atual, o indicador atin-
giu 89,3 pontos, uma queda de
9,5%, ficando no menor pata-
mar da série histórica. Do total
de entrevistados, 35% disse-
ram se sentir tão seguros

quanto no ano anterior, a
maior proporção da série his-
tórica; 31,5% estão menos se-
guros; 20,8% se sentem mais
seguros com relação ao em-
prego e 12% declararam estar
desempregados.

Na Renda Atual, houve re-
cuo de 14,8% em 2021, alcan-
çando 78,1 pontos, também o
menor nível histórico. Entre os
entrevistados, 40,6% declara-
ram que a renda está pior do
que no ano passado, 40,2% dis-
seram ser igual e 18,8% melho-
raram a renda.

O Acesso ao Crédito regis-
trou queda de 7%, ficando em
81,9 pontos. A compra a prazo
ficou mais difícil para 42,2%
dos entrevistados, mais fácil
para 24,1% e permaneceu igual
ao ano anterior para 17,9%.

O Nível de Consumo Atual
alcançou o nível de 55,6 pontos,
o menor nível desde 2017, após
registrar queda de 7,9%. Do to-
tal, 57,8% das famílias conside-
raram que em 2021 o consumo
foi menor do que em 2020;
28,7% disseram ter sido igual e
13,4% disseram que foi maior.

O indicador do Momento
para Duráveis atingiu o nível
de 43,2 pontos, o menor subín-
dice do ano e da série histórica,
com queda de 20,1%. O mo-
mento está negativo para com-
prar esse tipo de produto para
75,8% das famílias e para 19% o
momento é bom.

PERSPECTIVAS
O quesito Perspectiva Pro-

fissional recuou 4,8% no ano,
ficando em 83,3 pontos, o me-
nor nível histórico. Entre os
entrevistados, 53,3% disseram
ter perspectivas negativas, o
maior percentual da série his-
tórica, e 36,6% estão otimistas.
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CGU multa e proíbe
contratação de empresas
alvos da Lava Jato 

ANGRA 3

GUILHERME SETO/FOLHAPRESS

A Controladoria-Geral da
União multou duas empresas
alvos da Lava Jato em apura-
ções sobre desvios da obra da
usina nuclear de Angra 3.

Uma das punidas é a Ara-
tec, do ex-presidente da Ele-
tronuclear no governo Lula
(PT) Othon Luiz Pinheiro da
Silva (foto). Ela foi multada
em R$ 282,3 mil e não poderá
ser contratada pelo poder pú-
blico por dois anos.

A empresa foi acusada de
receber valores da empreiteira
Andrade Gutierrez em troca
do favorecimento pelo presi-
dente da estatal em obras da
usina nuclear.

A CGU também aplicou uma
multa de R$ 396,2 mil e decla-
rou inidônea a Deutschbras
Comercial e Engenharia.

Segundo o Ministério Pú-
blico Federal, a empresa foi
responsável por escoar o di-
nheiro da Andrade Gutierrez
para agentes públicos.

Um dos pagamentos inde-
vidos da empreiteira para a
Aratec do Almirante Othon,

acusou o MPF, teria sido feito
por meio da Deutschbras.

As punições foram publica-
das no Diário Oficial da União
e as empresas ainda podem
recorrer.

A CGU enquadrou as em-
presas em dois artigos da Lei
Anticorrupção, de 2013, que
falam sobre patrocínio de atos
ilícitos e de se valer de pessoa
física ou jurídica para ocultar
interesses e a identidade dos
beneficiários das ações.

PETRÓLEO

PPSA tem arrecadação
recorde de R$ 1,22 bilhão 
ALANA GANDRA/ABRASIL 

A
Pré-Sal Petróleo S.A
(PPSA), empresa vin-
culada ao Ministério

de Minas e Energia (MME), en-
cerrou o ano de 2021 com arre-
cadação de R$ 1,22 bilhão para a
União, alta de 74% em compara-
ção com o resultado de 2020,
quando foram arrecadados R$
704 milhões.

Segundo a PPSA, o resultado é
recorde na série histórica, supe-
rando o recorde anterior de R$
1,1 bilhão, registrado em 2018. Os
recursos são referentes à comer-

cialização da parcela de petróleo
e gás natural da União nos con-
tratos de partilha de produção.

Em 2021, a PPSA comerciali-
zou 3,5 milhões de barris de pe-
tróleo da União do Campo En-
torno de Sapinhoá e da Área de
Desenvolvimento de Mero (Li-
bra). Foram também comercia-
lizados 57,6 milhões de metros
cúbicos de gás natural da União
dos Campos de Búzios, Entorno
de Sapinhoá, Tartaruga Verde
Sudoeste e Tupi.  

CURVA DE CRESCIMENTO
O diretor-presidente da com-

panhia, Eduardo Gerk, disse que
o resultado representa o início
de uma curva de crescimento da
arrecadação esperada para a
União nos próximos anos. “Os
contratos estão entrando em
produção, e este excelente re-
sultado confirma a tendência de
crescimento que vamos presen-
ciar nos próximos anos.”

No fim do ano passado, a
PPSA divulgou o estudo Estima-
tivas de Resultados nos Contra-
tos de Partilha de Produção, que
prevê a produção, até 2031, de
8,2 bilhões de barris de petróleo
em regime de partilha de produ-

ção, sendo 1,5 bilhão de barris
referentes à a parcela da União.
“Esperamos arrecadar US$ 116
bilhões com a comercialização
desses volumes”, acrescentou
Gerk,

Desde sua criação, em 2013, a
PPSA já arrecadou R$ 3,9 bi-
lhões para a União, dos quais R$
2,6 bilhões com a atividade de
comercialização do petróleo e
gás e R$ 1,3 bilhão com equali-
zação de gastos e volumes reali-
zada pela companhia em áreas
onde a União tem participação
em acordos de individualização
da produção (AIPs).

Gleisi volta a falar em revogar reforma
trabalhista em um futuro governo PT
GUILHERME SETO/FOLHAPRESS

A presidente do PT, Gleisi
Hoffmann, disse à coluna Pai-
nel, da Folha de S.Paulo, ao ser
perguntada a respeito da revo-
gação da reforma trabalhista ca-
so o partido retorne ao poder,
que para a legenda "só tem sen-
tido um governo que inclua".

Segundo ela, "o desenvolvi-
mento do Brasil só é possível
se o povo tiver acesso a empre-
go com garantia de renda dig-
na e direitos assegurados,  o
que garante consumo. Sem is-
so teremos mais concentração
de riqueza, o que deixa o país
pobre".

Ela e o ex-presidente Lula
abordaram o tema nos últimos
dias. Nas redes sociais, Gleisi fa-
lou em "notícias alvissareiras".

"Argentina revoga privatiza-
ção de empresas de energia e

Espanha reforma trabalhista
que retirou direitos. A reforma
espanhola serviu de modelo pa-
ra a brasileira e ambas não cria-
ram empregos, só precarizaram
os direitos. Já temos o caminho",
publicou a deputada.

Na terça-feira passada, Lula
escreveu que é importante que
os brasileiros acompanhem o
que está acontecendo na Espa-
nha, "onde o presidente Pedro
Sánchez está trabalhando para
recuperar direitos dos trabalha-
dores".

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".

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 re-
forma atual extingue os contra-
tos por obra, limita os contra-
tos temporários (que corres-
pondem a cerca de 25% dos
empregos no país) e estabelece
regras mais rigorosas nas ter-
ceirizações.

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 Do-
micílios Contínua), do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística), no entanto,
mostra uma história diferente:
a taxa de desocupação trimes-
tral, que chegou a ficar entre 6%
e 7% em 2014, subiu para 8,7%
em agosto de 2015 -consideran-
do-se trabalhadores 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%.

INCLUSÃO

Servidores da Receita ameaçam ir
à Justiça para abandonar cargos
THIAGO RESENDE/FOLHAPRESS

Para driblar eventual pressão
política contra a debandada na
Receita Federal, servidores do
órgão avaliam até acionar a Jus-
tiça e pedir a exoneração de car-
gos de chefia que estiveram sen-
do barrados por falta de aval dos
superiores.

A entrega conjunta de cargos
comissionados começou no fim
de dezembro, mas ainda precisa
ser aprovada por membros do
alto escalão da Receita e publi-
cada no DOU (Diário Oficial da
União).

A expectativa é que isso co-
mece a ser efetivado na próxima
semana. Já são mais de 1.200 au-
ditores e 300 analistas que en-
tregaram os cargos.

Até mesmo a debandada no
Carf (Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais), vinculado
ao Ministério da Economia, ain-
da precisa ser efetivada, pois
não foi autorizada por ato for-
mal no DOU.

Um grupo de 63 conselheiros
do órgão pretende deixar o con-
selho ainda em janeiro, o que
pode atrasar a retomada dos jul-
gamentos de disputas tributá-
rias entre União e contribuintes.

A entrega de cargos de chefia
pode atrapalhar a prestação de
serviços públicos, como a solu-
ção de problemas em declara-
ções de impostos e até mesmo a
entrada e a saída de produtos no
comércio internacional.

Ao longo desta semana e até
o início da próxima semana, es-
tão previstas assembleias em
sindicatos regionais de audito-
res e de analistas da Receita.

Os encontros são para decidir

a adesão à paralisação geral do
funcionalismo federal em 18 de
janeiro, além de aprovar a ado-
ção de operação-padrão em al-
guns setores.

Desde o fim do ano passado,
por exemplo, auditores lotados
na alfândega do Porto de Santos,
no litoral paulista, já trabalham
em operação-padrão.

A medida significa que a análi-
se, a seleção e a distribuição das
declarações de importação são
feitas de modo mais criterioso, o
que tem potencial de atrasar o flu-
xo do comércio exterior do país.

Até o momento, líderes do
movimento sindical da Receita
receberam apenas relatos pon-
tuais de efeito da redução na
execução de atividades. Há in-
formações, por exemplo, de fila
de caminhões na fronteira entre
Brasil e Venezuela.

No entanto, a expectativa é
que o movimento grevista cres-
ça até a próxima semana, quan-
do o impacto da mobilização
sindical deverá ficar mais claro.

A expectativa é que nesse
mesmo período comece a publi-
cação da exoneração de servido-
res que hoje ocupam cargos de
chefia.

"O acordo é que, se um colega
deixar um cargo, o outro não vai
assumir", disse George Alex Li-
ma de Souza, presidente da dire-
ção do Sindifisco Nacional (Sin-
dicato Nacional dos Auditores-
Fiscais da Receita) em Brasília.

Segundo ele, a entrega de
cargos é um processo burocráti-
co e muitas vezes depende da
vontade dos chefes hierarquica-
mente superiores.

"Se isso não evoluir, vamos
ter de tomar outras providências

para garantir a exoneração nas
próximas semanas, inclusive
considerando a judicialização",
afirmou Souza.

O movimento grevista por
reajuste salarial foi deflagrado
após o lobby de policiais fede-
rais surtir efeito e as corpora-
ções receberem a promessa do
presidente Jair Bolsonaro (PL)
de que haverá recursos para au-
mentos salariais em 2022.

Essas categorias fazem parte
da base eleitoral do presidente.
Neste ano, ele tentará a reelei-
ção na disputa pelo Palácio do
Planalto.

Apenas Polícia Federal, PRF
(Polícia Rodoviária Federal) e
Depen (Departamento Peniten-
ciário Nacional), além de agen-
tes comunitários de saúde, obti-
veram promessa de reajuste
dentro do funcionalismo federal.

O Orçamento prevê R$ 1,7 bi-
lhão para o reajuste, mas não há
no texto uma previsão de uso
dessa verba exclusivamente pa-
ra as carreiras policiais. Por isso,
diversos sindicatos de servido-
res se mobilizam para conseguir
abocanhar parte dos recursos.

O tratamento diferenciado
para policiais desencadeou uma
debandada nos cargos de chefia
da Receita e do Banco Central -
uma forma de pressionar o go-
verno a conceder o aumento sa-
larial para mais categorias.

No caso da Receita, além do
reajuste, há demanda para que
seja cumprido um acordo de
2016 de regulamentação de bô-
nus para servidores. Hoje, esse
bônus tem um valor fixo, poden-
do chegar a R$ 3.000 a depender
da carreira.

Os servidores querem que o

bônus seja variável e calculado
de acordo com o desemprenho
geral do órgão, podendo assim
ultrapassar o teto atual. O custo
dessa medida é estimado em
cerca de R$ 500 milhões por ano.

"Estamos com assembleias
até o fim da semana por todo o
Brasil, e nossa orientação é para
abrir um estado permanente de
mobilização, com operação-pa-
drão e entrega de cargos", disse
Geraldo de Oliveira Seixas, Pre-
sidente do Sindireceita (Sindi-
cato Nacional dos Analistas-Tri-
butários da Receita).

O movimento tem crescido.
O sindicato que representa os
auditores-fiscais do trabalho -o
Sinait- registra nesta semana a
entrega de mais da metade dos
cargos de chefia e coordenação.

Os auditores do trabalho rei-
vindicam a regulamentação de
bônus de eficiência, previsto em
lei há cerca de cinco anos, e
protestam contra o que enten-
dem ser um tratamento desi-
gual à categoria.

Em meio ao movimento, re-
presentantes do Unacon (sindi-
cato que representa os servido-
res da carreira de finanças e
controle do Tesouro Nacional e
da Controladoria-Geral da
União) se reuniram com inte-
grantes do Ministério da Econo-
mia nesta quarta-feira (5).

Eles pediram mais concursos
e um esforço do governo para
remanejar pessoal para as fun-
ções no Ministério da Economia
e na CGU. O diagnóstico recebi-
do é que será difícil fazer con-
cursos no curto prazo devido às
restrições orçamentárias e aos
vários pedidos represados na
administração pública.

DEBANDADA
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DESVIO NA SAÚDE

Pré-candidato, Márcio França
é alvo de operação da polícia 
ROGÉRIO PAGNAN/FOLHAPRESS

A
Polícia Civil de São Paulo
cumpriu ontem de ma-
nhã uma série de man-

dados judiciais de busca e
apreensão em endereços ligados
ao ex-governador de São Paulo
Márcio França (PSB), em uma in-
vestigação que apura um suposto
esquema criminoso de desvio de
recursos da área da saúde.

O irmão do ex-governador, o
médico Cláudio França, é outro
alvo da operação  desencadeada
em ao menos 30 locais da capital,
litoral e interior em endereços da
família França e, também, de ex-
funcionários de organizações so-
ciais, empresários e médicos.

A investigação apura peculato,
associação criminosa e lavagem
de dinheiro. A operação é acom-
panhada pelo Ministério Público
e representantes da OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil).

Segundo os policiais, no su-
posto esquema as organizações
sociais (as chamadas OSs) seriam
usadas para desvios de recursos
mediante contratos superfatura-
dos para gestão de unidades de
saúde destinadas ao atendimento
da população pobre.

Policiais ouvidos pela reporta-
gem dizem que há gravações de
conversas de Cláudio França e de
um suposto testa de ferro utiliza-
do para captação de recursos. Nos
diálogos, eles discutiriam a por-
centagem destinada a cada um
dos integrantes do grupo.

As investigações que colocam
Márcio França sob suspeita de
participação em uma organiza-
ção criminosa são um desdobra-
mento da operação Raio-X, de-
sencadeada em setembro de
2020, quando foram expedidos
pela Justiça 64 mandados de pri-
são temporária e 237 mandados
de busca e apreensão.

Há a suspeita de que o grupo
desviou mais de R$ 500 milhões
dos cofres públicos. Até agora, 48
pessoas foram denunciadas pelo
Ministério Público e, dessas, 19
foram condenadas pela Justiça.

O esquema, conforme infor-
mado à época, estendia-se a cida-
des paulistas e de outros estados
como Paraná, Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul e Pará. Neste esta-
do, o próprio governador Helder
Barbalho (MDB) estava entre os

investigados e foi um dos alvos de
operação desencadeada pela Po-
lícia Federal naquele ano.

Na ocasião, foram apreendi-
dos 20 veículos, três aeronaves e
R$ 1,2 milhão em dinheiro. O
mais importante para investiga-
ção foram os computadores
confiscados, com os quais os po-
liciais conseguiram apurar as
movimentações financeiras e,
também, a suposta ligação da
família França.

Entre alvos dos mandados de
busca em 2020 estava um funcio-
nário do gabinete do vereador Eli-
seu Gabriel, do PSB, mesmo parti-
do de França. As buscas foram
realizadas em salas da Câmara
Municipal de São Paulo. O parla-
mentar não era investigado.

Apontado como chefe do es-
quema inicial, o médico Cleud-
son Garcia Montali, de Birigui, foi
condenado a 104 anos de prisão
por uma série de irregularidades
nos contratos com equipamentos
de saúde de 27 cidades, incluindo
Santas Casas. Ele também foi con-
denado a ressarcir os cofres públi-
cos em R$ 947 mil.

Para a polícia, a família França
e Montali estão ligados no supos-
to esquema.

Em dezembro de 2018, às vés-
peras de deixar o Palácio dos Ban-
deirantes, o então governador
Márcio França aliviou uma puni-
ção administrativa de Montali. O
pessebista foi derrotado naquele
ano em disputa em segundo tur-
no com o tucano João Doria.

O médico, então diretor regio-
nal de saúde, havia sido punido
com demissão "a bem do serviço
público" por irregularidades con-
sideradas graves pelo próprio go-
verno, investigação aberta a rebo-
que do Ministério Público.

Entre as irregularidades apon-
tadas, Montali teria contratado,
como coordenador médico da
Santa Casa de Araçatuba, uma clí-
nica da qual era sócio e, ainda, co-
brado por serviços não prestados.
Para o governo, o contrato dele
"foi manejado como sofisticado
instrumento de apropriação de
recursos públicos".

De demissão, França abran-
dou a pena para suspensão dos
trabalhos por 30 dias. Esse mes-
mo pedido (para redução da pe-
na) havia sido negado pelo então
governador Geraldo Alckmin

(PSDB) em dezembro de 2015.
Em 2020, quando era candida-

to a prefeito de São Paulo, França
negou irregularidades e afirmou
ter seguido pareceres internos
que consideravam ser a decisão
mais justa a tomar.

Dias antes dessa decisão, con-
forme ele mesmo confirma, Fran-
ça havia viajado de avião para o
interior de São Paulo junto com
Montali.

Em maio de 2017, França, co-
mo vice-governador e secretário
de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação
do Estado, viajou para Birigui on-
de, segundo a prefeitura, ele visi-
tou a Santa Casa local e, também,
participou de um jantar promovi-
do pelo médico Montali.

França é um dos pré-candi-
datos ao governo paulista e, se-
gundo números do Datafolha,
oscila entre 13% e 19% das inten-
ções de voto, em terceiro ou se-
gundo na disputa em cenários
com Alckmin e Fernando Had-
dad (PT), mas à frente de Rodri-
go Garcia (PSDB), candidato de
Doria à sucessão.

No período em que França foi
vice-governador, entidade ligada
a Cláudio França, o Instituto Só-
crates Guanaes, uma entidade
sem fins lucrativos, foi contratada
pelo estado para administrar os
hospitais regionais de Itanhaém e
de Registro.

O contrato do hospital de Ita-
nhaém, de R$ 290,7 milhões, foi
assinado em junho de 2017 por
um período de cinco anos. Em
2018, Cláudio foi nomeado asses-
sor técnico do hospital.

O contrato do hospital de Re-
gistro, de R$ 539,4 milhões, é de 4
abril de 2018 e também válido por
cinco anos. Ambas as contrata-
ções foram realizadas sem licita-
ção. As organizações interessadas
em fazer a gestão dos hospitais fo-
ram convidadas por meio de um
processo chamado "convocação
pública".

Na época, França negou irre-
gularidade.

OUTRO LADO
O ex-governador Márcio

França (PSB) classificou como
política a operação policial em
endereços ligados a ele ontem e
insinuou que é uma tentativa
de prejudicá-lo na eleição para

governador.
"É lamentável que se comece

uma eleição para o Governo de
São Paulo com estas cenas de
abuso de poder político", afir-
mou. "Já venho há tempos aler-
tando que um grupo criminoso
em SP tenta me impedir de ex-
pressar a verdade. Sabem que
não compactuo com eles, que
querem tomar conta do Estado
de São Paulo. Se depender de
mim, não vão conseguir."

Ele disse que não tem relação
com a área médica nem com as
pessoas alvo da investigação.

"Só deixarei de ser governador
de SP se o povo paulista não qui-
ser. Não tenho medo de ameaças
ou de chantagem. Em 40 anos de
vida pública, já fui muitas vezes
difamado e injustiçado, nunca
condenado."

Na tarde desta quarta-feira, a
direção nacional do PSB publi-
cou nota em que afirma ter "ple-
na confiança na conduta do ex-
governador Márcio França."

"O Partido condena fortemen-
te o uso político de operações po-
liciais e acusações infundadas
contra um uma liderança política
de mais de 40 anos de ilibada vi-
da pública e importantes servi-
ços prestados à população de
São Paulo como o companheiro
Marcio França."

HADDAD
O ex-prefeito de São Paulo

Fernando Haddad (PT) prestou
solidariedade ao ex-governador
paulista Márcio França (PSB)
após a operação policial realiza-
da na manhã desta quarta-feira.

"Nada contra investigar políti-
cos, muito pelo contrário. O pro-
blema é o espetáculo extemporâ-
neo. Não devemos abdicar do
princípio da presunção da ino-
cência", escreveu o ex-ministro
em suas redes sociais.

"Reputação é obra de uma
vida. Espero que tudo se escla-
reça o quanto antes",  conti-
nuou o petista, prestando "soli-
dariedade" a França e à família
do ex-governador.

Os dois travam hoje uma dis-
puta nos bastidores para ver
quem será o candidato ao gover-
no de SP de uma frente ampla
que uniria PT e PSB em torno de
Lula, com Geraldo Alckmin de
vice na chapa. 

Detran
divulga novo
calendário de
licenciamento 

O Detran.SP (Departa-
mento Estadual de Trânsito
de São Paulo) divulgou ontem
o novo calendário de venci-
mento do licenciamento obri-
gatório de veículos deste ano,
que passa a ser a partir de ju-
lho, e não mais abril, como foi
até 2021.

O licenciamento é o proce-
dimento que atualiza anual-
mente o documento do carro,
o CRLV (Certificado de Regis-
tro e Licenciamento do Veícu-
lo), obrigatório à circulação
de veículos no país. Em 2022,
ele custará R$ 144,86. Neste
ano, assim como em 2021,
não haverá cobrança do segu-
ro obrigatório, o DPVAT.

O cronograma mudou pa-
ra acompanhar o novo parce-
lamento do IPVA (Imposto
sobre a Propriedade de Veícu-
los Automotores), que passou
de três para cinco meses -as
parcelas serão quitadas entre
fevereiro e junho. O dono do
veículo precisa estar com o IP-
VA em dia para pagar o licen-
ciamento.

Os proprietários de veícu-
los em São Paulo também po-
derão fazer o licenciamento
antecipado, junto da cota úni-
ca do IPVA ou somado à pri-
meira parcela, em fevereiro.

VEÍCULOS

Vigilância Sanitária anuncia
hoje definição sobre carnaval
FÁBIO PESCARINI/FOLHAPRESS

A Covisa (Comissão de Vigi-
lância Sanitária) da Secretaria
Municipal de Saúde de São Paulo
apresenta hoje o resultado de um
estudo que vai definir se a capital
paulista terá carnaval neste ano.

Inicialmente, a apresentação
do cenário epidemiológico e as
projeções sobre coronavírus e gri-
pe na cidade ocorreria na próxi-
ma segunda-feira, mas ela será
antecipada a pedido do prefeito
Ricardo Nunes (MDB), segundo o
secretário municipal da Saúde,
Edson Aparecido.

No início de dezembro, a Vigi-
lância Sanitária aconselhou o pre-
feito a não realizar a festa de Ré-
veillon na avenida Paulista e o
evento acabou cancelado.

Na terça, Nunes disse à coluna
Mônica Bergamo, da Folha de
S.Paulo, que a prefeitura estuda
transferir o desfile de blocos de
Carnaval, que arrastam multidões
às ruas, para o Autódromo de In-
terlagos. Essa, segundo ele, é uma
das soluções estudadas "para ga-
rantir a segurança sanitária na ci-
dade e, ao mesmo tempo, a reali-
zação da festa, que gera milhares
de empregos".

A declaração foi feita no mes-
mo dia em que o Rio de Janeiro
cancelou a realização do carnaval
de rua. Outras cidades com feste-

jos tradicionais, como Olinda e
Salvador, também já riscaram a
folia da agenda deste ano. A lista
de municípios chega a pelo me-
nos 58 no interior paulista, litoral
e Grande São Paulo.

Segundo Aparecido, os primei-
ros dados analisados pela Covisa
mostram que o grau de dissemi-
nação da variante ômicron do no-
vo coronavírus "segue um gráfico
que aponta para um rápido cres-
cimento de contágio em um curto
espaço de tempo".

"É um cenário muito parecido
com os de países asiáticos e da
Europa", afirmou o titular da pas-
ta da Saúde na manhã de ontem,
durante evento na zona sul da ca-
pital para marcar o início de du-
pla testagem de Covid-19 e de in-
fluenza nas UBSs (Unidades Bási-
cas de Saúde) do município.

Nunes tem falado sobre a gera-
ção de trabalho quando cita a fo-
lia. "O Carnaval, para a cidade de
São Paulo, representa um movi-
mento financeiro de R$ 2,7 bi-
lhões e a geração de 20 mil em-
pregos", disse o prefeito no mês
passado. "Mas a gente segue na li-
nha de seguir o que a Secretaria
da Saúde definir", afirmou.

No ano passado, quando auto-
rizou a criação de um grupo de es-
tudos sobre o Carnaval, Nunes
disse que os festejos podem reu-
nir 15 milhões de pessoas.

A CBRS S.A., um centro de dis-
tribuição ligado à Ambev com se-
de em Guarulhos, na Grande São
Paulo, apresentou em pregão rea-
lizado em novembro passado a
proposta de R$ 23 milhões para
patrocínio do Carnaval. Segundo
a prefeitura, trata-se do maior va-
lor para a realização do evento na
capital paulista. "Em 2020, o Car-
naval de rua recebeu R$ 21,9 mi-
lhões de patrocínio, ante R$ 16,1
milhões em 2019", afirmou a ges-
tão municipal na época.

Na semana passada, a prefei-
tura autorizou o desfile 696 blocos
de rua e discute agora a possibili-
dade de levá-los, ou parte deles,
para um lugar fechado, como o
autódromo de Interlagos. A ideia
é exigir o uso de máscaras e com-
provante de imunização de quem
quiser entrar no local, medidas
que devem ocorrer também no
desfile das escolas de samba no
Anhembi, na zona norte.

"Tudo aquilo que evidente-
mente tiver controle, em que for
possível as pessoas comprovarem
que estão vacinadas, que usem
máscara, é algo que se tem mais
condições de acompanhar", afir-
mou Aparecido, citando a São Sil-
vestre, no último dia 31, e jogos de
futebol. "Mas o problema não é só
esse, temos que ver o cenário da
doença hoje na cidade e o de um
ou de dois meses depois", disse. 

NOVA VARIANTE
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A s concessionárias de veículos e peças automotivas têm
sofrido uma ação implacável das autoridades fiscais que

exigem tributos sobre supostas receitas decorrentes de ajus-
tes de preços firmados com as montadoras. Esses ajustes são
qualificados como bonificações ou descontos e visam ape-
nas e tão somente a ajustar os valores (preços) dos bens com
base em critérios estabelecidos em convenções ou acordos
firmados com fundamento nos artigos 17, I, 3, e 19, XIII, 4, da
Lei Ferrari (Lei 6.729/70); referidos acordos são firmados em
convenções obrigatórias que se integram ao contrato de con-
cessão comercial e interferem nos contratos de compra e
venda celebrados entre as partes no período da concessão.
Em determinadas circunstâncias, os ajustes de preços são es-
tabelecidos a título de: (a) desconto a posteriori, ou, (b) hold
back. Referidos ajustes, ou “rebates”, são feitos mediante a
entrega de dinheiro por parte das montadoras nos casos pre-
viamente ajustados em convenções, aditivos e comunicados.

Convém sublinhar que o hold back diferencia-se do des-
conto a posteriori: pelo acordo de hold back, parte do preço
que as concessionárias pagam às montadoras fica retida em
conta corrente contábil até que fiquem obrigadas a devol-
ver, se for o caso. Essa devolução é feita com prazos determi-
nados de acordo com cronograma e independe de preços
praticados. No desconto a posteriori (a exemplo do bônus
varejo), por outro lado, a sistemática de devolução de valo-
res não é previamente ajustada, de modo que o direito à per-
cepção depende da conjuntura de mercado. Em ambos os
casos, o direito ao benefício é vinculado aos chassis dos car-
ros objeto das campanhas de incentivos à venda (ações co-
merciais); portanto, não há benefício concedido de modo
global ou unilateral por parte das montadoras.

Esses benefícios não decorrem do cumprimento de me-
tas ou realização de pagamentos em prazos predetermina-
dos (hold back e desconto a posteriori/bônus varejo); eles
são instrumentos da manutenção do equilíbrio econômico
do contrato, que é um princípio comum ao direito público e
ao direito privado. Aqui é necessário recordar que as rela-
ções comerciais, nesse setor, são pautadas pela noção de in-
teresse comum, consoante deflui do texto da exposição de
motivos do projeto que deu origem à Lei 6.729/70. Esse inte-
resse comum é notório, acima de qualquer dúvida razoável,
se considerarmos que, por força do item III do art. 3º da refe-
rida Lei, o contrato de concessão pressupõe o uso gratuito
de marca da concedente, como identificação. Assim, nas re-
lações comerciais entre montadoras e concessionárias, não
existem apenas interesses contrapostos, tendo em vista que
ambas atuam no mercado sob uma mesma “bandeira” para
enfrentar a concorrência; nesse contexto, portanto, a flexibi-
lidade da política de preços das montadoras é um imperati-
vo que visa a manter o equilíbrio econômico do contrato e
enfrentar a concorrência de modo ágil e eficaz.

A instituição de política de preços ajustáveis de acordo
com certas circunstâncias não é algo inusitado. A validade e
a normalidade de ajustes dessa natureza são notórias, tendo
em vista que o ordenamento jurídico brasileiro, há mais de
um século, permite a celebração de contratos com preços
variáveis: a matéria é tratada no art. 487 do atual Código Ci-
vil que reproduz integralmente a regra contida no art. 1.124
do Código Civil de 1916. Não é por outra razão que o orde-
namento jurídico admite a existência, em contratos, de
cláusulas sobre “contraprestação variável”; a existência e a
legalidade desse tipo de avença foram reconhecidas de mo-
do inequívoco pelas autoridades fiscais na Solução de Con-
sulta COSIT n. 96/19.

Esse contexto econômico tem sido absurdamente igno-
rado pelas autoridades fiscais. No acórdão n. 9303-
¬007.848, de 22 de janeiro de 2019, a CSRF do CARF decidiu
que as “receitas auferidas a título de bônus por pagamento
nos prazos contratados com o fabricante (hold back) com-
põem a base de cálculo da COFINS por caracterizarem co-
mo receita operacional da pessoa jurídica e por não esta-
rem compreendidos entre as hipóteses de exclusão da re-
ceita bruta ou de isenção previstas na legislação pertinen-
te”. No voto vencedor, há uma afirmação que causa espé-
cie, em razão da absoluta ausência de lógica elementar: de
acordo com o que consta do voto, “sendo a bonificação em
tela uma dedução da receita bruta (abatimento, na monta-
dora)” ela “deverá ser classificada como receita, no outro
polo da operação comercial, no caso, da concessionária de
veículos (e nunca como redução de custos ou devolução de
valores de sua propriedade”. 

A conclusão desse raciocínio não tem pertinência com a
premissa (correta, convém sublinhar) adotada, tendo em
vista que o valor de venda final obtido pela montadora deve
corresponder – na concessionária –, ao valor de sua compra.
Além disso, o voto vencedor se apega ao fato de que o direito
ao “rebate” só existe quando houver o pagamento dos bens
adquiridos, para justificar a sua decisão de que a verba em
causa tem caráter de uma “bonificação de adimplência”:
ora, esse ponto de vista é enviesado e não aderente à realida-
de dos fatos, tendo em vista que o direito da concessionária
consiste em obter em devolução parte do preço pago, e é na-
tural que essa devolução só ocorra após o recebimento pela
montadora, pois de outro modo ela teria de financiar suas
clientes, quando tem a seu dispor outros mecanismos de
pressão, como é a negativa de fornecimento de novos bens.
Por isso, resta claro que a causa da concessão do “rebate”
não é o simples pagamento de faturas no prazo; com efeito,
resta claro que o dever de pagar e o direito de obter a devolu-
ção de parte do preço são decorrentes de ajustes previa-
mente contratados que têm como objeto o preço praticado
na operação e não o cumprimento de outra obrigação con-
tatual ou da concessão unilateral de qualquer outra espécie
de benesse financeira. 

Edmar Oliveira Andrade Filho 
e Marcelo Magalhães Peixoto

Respectivamente, Doutor em Direito Tributário pela PUC/SP 
e membro da APET (Associação Paulista de Estudos Tributários)

e Presidente-fundador da APET e Mestre 
em Direito Tributário pela PUC/SP.
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Após férias, ‘hospedagem
em hospital de luxo’,
Bolsonaro vai a jogo 

NADA COM TRABALHO

MARIANNA HOLANDA 
E RICARDO DELLA
COLETTA/FOLHAPRESS

No mesmo dia em que dei-
xou o hospital após internação
por uma obstrução intestinal, o
presidente Jair Bolsonaro (PL)
foi a Buriti Alegre (GO), para
acompanhar, na noite desta
quarta-feira, um jogo benefi-
cente de cantores sertanejos.

O evento previa uma parti-
da entre equipes lideradas por
Marrone e Gusttavo Lima. No
entanto, a assessoria de Lima
afirmou que o cantor recebeu
diagnóstico de Covid e que,
portanto, não iria participar
do jogo.

O presidente chegou à cida-
de por volta das 20h. Bolsona-
ro já havia anunciado em 29
de dezembro a intenção de
comparecer à partida, quando
passava férias em São Francis-
co do Sul (SC).

"Dia 5, Buriti Alegre. O jogo
do Bruno e Marrone contra a
turma do Gusttavo Lima. Eu
vou ser o centro-avante. Todos
lá, tá ok?", disse o presidente
na ocasião.

A passagem do mandatário
pelo estado no fim do ano foi
marcada por críticas por ele
não ter interrompido o des-
canso após a crise de enchen-
tes na Bahia.

Em declaração à imprensa
nesta quarta, ainda no hospital
Vila Nova Star em São Paulo,
Bolsonaro reafirmou seu dese-
jo de comparecer ao evento,
mas destacou que não jogaria.

De acordo com um mate-
rial divulgado pelos responsá-
veis pelo evento, a relação de
famosos convidados vai desde
jogadores de futebol a estrelas
do mundo sertanejo.

Na lista, estão os bolsona-
ristas Marcelinho Carioca, ex-
jogador do Corinthians, e Ney-
mar, pai do jogador do Paris
Saint-Germain.

Além deles, também cons-
tam os cantores Leonardo, seu
filho, Zé Felipe, e Tierry.

O youtuber Júlio Cocielo
também consta na lista na VIP.
Em 2018, o jovem se envolveu
em polêmica e foi acusado de
racismo por um comentário
envolvendo o jogador francês
Kylian Mbappé.

Bolsonaro estava internado
desde a madrugada de segun-
da. O médico do presidente
atribuiu a obstrução intestinal
a camarão não mastigado.

Em entrevista coletiva após
a alta hospitalar, o presidente
negou ter se vitimizado com
seu estado de saúde e afirmou
ser maldoso dizer que esteve
de férias.

Nas últimas semanas, o
chefe do Executivo passou
uma temporada no Guarujá,
antes do Natal, e depois seguiu
para Santa Catarina. Foi muito
criticado nas redes sociais por
sua folga na praia, que incluiu
passeio em moto aquática, en-
quanto as enchentes na Bahia
deixaram mais de 20 mortos e
milhares de desabrigados.

"Fizemos coisas fantásticas
ao longo desses dias que dificil-
mente outro governo estaria fa-
zendo. O presidente não tem
férias. É maldoso quem fala que
estou de férias. Eu dou minhas
fugidas de jet ski. Dou lá uns ca-
valos de pau no Beto Carrero",
disse Bolsonaro ontem.

Este não é o primeiro jogo
beneficente que o presidente
participa. Em dezembro do
ano passado, o presidente par-
ticipou também de um amis-
toso na Vila Belmiro, em San-
tos. Na ocasião, ficou em cam-
po por alguns minutos, fez um
gol e depois caiu.

Com transmissão pela TV
Brasil, a partida foi organizada
pelo ex-jogador do Santos
Narciso. Os alimentos arreca-
dados foram doados para fa-
mílias carentes.

FIM DA ENROLAÇÃO

MS desiste de exigir receita  
para vacinação de crianças
RAQUEL LOPES/FOLHAPRESS

O
Ministério da Saúde
anunciou ontem que
crianças de 5 a 11

anos receberão a vacina da Pfi-
zer para a Covid-19 sem a neces-
sidade de apresentação de pres-
crição médica.

A imunização começará por
menores com comorbidade, de-
ficiência permanente, indígenas
e quilombolas. Em seguida, a
pasta recomenda que sejam va-
cinadas crianças que vivem com
pessoas do considerado grupo
de risco.

Na sequência, haverá um es-
calonamento por faixa etária, co-
meçando pelos mais velhos. A
vacinação não será obrigatória. A
previsão é que o público infantil
comece a ser vacinado a partir do
dia 14 de janeiro.

"Sugerimos uma ordem de
prioridade. Porém, isso vai ser
decidido, principalmente os que
não são regidos por lei, pela pon-
ta, ou seja, a parte do município
que vai definir como vai fazer es-
sa vacinação", disse Rosana Leite
de Melo, secretária extraordiná-
ria de Enfrentamento da Covid-
19 do Ministério da Saúde.

A ideia da pasta era recomen-
dar a imunização desde que me-
diante a apresentação do pedido
de um médico e consentimento
dos pais.

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) tinha posto em xeque a se-
gurança dos imunizantes para
crianças. Uma consulta pública
realizada para definir as regras
da imunização apontou que a
maioria dos ouvidos era contra a
prescrição.

O Ministério da Saúde anun-
ciou ainda que deve receber até
março ao menos 20 milhões de
doses pediátricas da Pfizer contra
a Covid-19, suficientes para imu-
nizar cerca de metade da popula-
ção de crianças de 5 a 11 anos.

O governo espera receber 3,7
milhões de doses até o fim de ja-
neiro. As unidades serão distri-
buídas de forma proporcional
para os estados e o Distrito Fede-

ral, responsáveis pela aplicação
do imunizante.

Segundo a pasta, o primeiro
voo com as vacinas da Pfizer tem
previsão de chegar ao Brasil no
dia 13 de janeiro. O lote terá
1,248 milhão de doses.

São esperadas ainda mais
duas cargas, com a mesma quan-
tidade de imunizantes, para os
dias 20 e 27 deste mês.

"Todos aqueles que quiserem
vacinar os seus filhos, o Ministé-
rio da Saúde vai garantir doses da
vacina, e o Ministério da Saúde
também cuidará para que as nor-
mas que foram sugeridas ou re-
comendadas pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária se-
jam seguidas na ponta", disse o
ministro Marcelo Queiroga (Saú-
de), em entrevista.

Segundo o ministro, a depen-
der da adesão à vacinação, mais
20 milhões de doses estão previs-
tas para entrega no segundo tri-
mestre deste ano.

O IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) estima
que, em 2021, havia 20,4 milhões
de pessoas de 5 a 11 anos. Como
a vacina da Pfizer é aplicada em
duas doses, o volume hoje pre-
visto para chegar ao Brasil no pri-
meiro trimestre deve servir para
imunizar metade deste público
(10 milhões de crianças).

Para a vacinação do público
infantil, será necessária apenas a
autorização dos pais. No caso da
presença dos responsáveis no
ato da vacinação, haverá dispen-
sa do termo por escrito.

"O Ministério da Saúde reco-
menda que os pais ou responsá-
veis consultem um médico antes
da vacina para verificar se não há
comorbidade", afirmou Melo.

"Os pais ou responsáveis de-
vem estar presentes manifestan-
do a concordância com a vacina-
ção. Em caso de ausência dos
pais ou responsáveis, a vacina-
ção deverá ser autorizada por um
termo de assentimento por escri-
to, isso é lei", disse ela.

O intervalo de doses será de
oito semanas, não três semanas,
conforme previsto em bula.

"Todos sabem que os estudos
demonstraram, principalmente
em adultos, que no intervalo
maior de três semanas há uma
maior produção dos anticorpos
neutralizantes, ou seja, nós te-
mos um benefício maior", afir-
mou Melo.

De acordo com ela, efeitos ad-
versos também foram considera-
dos para um intervalo maior.

"As crianças têm um risco de
miocardite, é um risco raro, mas
nós queremos que esses riscos
nessas nossas crianças sejam o
menor possível, queremos mini-
mizá-lo ao máximo. E os traba-
lhos demonstram que, se a gente
ampliar esse espaço de tempo, se
for acima de 21 dias até oito se-
manas, dá maior proteção para
evitar esse efeito adverso", disse a
secretária.

O ministério aguardava a con-
sulta e audiência públicas para
tomar a decisão sobre a vacina-
ção de crianças, apesar de já exis-
tir aval da Anvisa para a vacina-
ção desde o dia 16 de dezembro.

Bolsonaro resistia à imuniza-
ção. "Eu tenho uma filha de 11
anos. É uma vacina nova. Não es-
tá havendo morte de crianças
que justifique algo emergencial.
E tem outros interesses, entra a
desconfiança nisso tudo. Lobby
da vacina", afirmou o presidente
no dia 24 de dezembro.

"Essa desconfiança, interroga-
ção enorme que existe aí Efeitos
colaterais: existem, não existem,
quais são? Miocardite, entre ou-
tros", completou Bolsonaro.

A consulta pública realizada
pela pasta terminou no domingo
(2) e apontou que a maioria dos
ouvidos foi contrária à prescrição
médica. Cerca de 100 mil pessoas
se manifestaram.

Entidades que debateram o
tema na audiência também fo-
ram contrárias à exigência de
prescrição médica. Entre elas
estão Conass (Conselho Nacio-
nal de Secretários de Saúde),
Conasems (Conselho Nacional
de Secretarias Municipais de
Saúde), CFM (Conselho Federal
de Medicina) e SBI (Sociedade

Brasileira de Infectologia).
O Conass chegou a afirmar

que nenhum estado exigiria
prescrição médica para a vaci-
nação infantil contra a Covid-
19. Até terça-feira (4), 20 estados
já tinham publicado norma so-
bre o tema.

De acordo com o ministério,
as doses pediátricas serão entre-
gues por meio de contrato do go-
verno para receber 100 milhões
de vacinas da Pfizer em 2022, que
pode ser ampliado a 150 milhões
de unidades.

A resposta do Ministério da
Saúde sobre a imunização de
criança coincide com o prazo es-
tabelecido pelo ministro Ricardo
Lewandowski, do STF (Supremo
Tribunal Federal), para o gover-
no prestar informações sobre a
vacinação infantil. Lewandowski
é relator de um pedido do PT re-
lacionado ao assunto.

Após a decisão da Anvisa, Bol-
sonaro abriu uma campanha pa-
ra desestimular a vacinação das
crianças. Ainda ameaçou expor
nomes de membros da agência
que participaram da análise.

A Ctai (Câmara Técnica de As-
sessoramento em Imunização da
Covid-19) deu parecer favorável à
inclusão destas crianças na cam-
panha de vacinação da Covid.

Mesmo com registro da Anvi-
sa e parecer da câmara técnica,
Queiroga, que faz agrados a Bol-
sonaro para se manter no cargo e
avalia se candidatar neste ano,
decidiu colocar o tema em con-
sulta pública.

Em entrevista ao jornal Folha
de S.Paulo, o presidente da Anvi-
sa, Antonio Barra Torres, disse
que as falas de Bolsonaro incen-
tivaram ameaças à vida de fun-
cionários da Anvisa.

Ele também considerou ina-
dequadas a consulta pública e a
proposta do ministro Queiroga
de cobrar prescrição médica pa-
ra imunizar os mais jovens.
"Não guarda precedentes no en-
frentamento da pandemia e está
levando, inexoravelmente, a um
gasto de tempo", disse Barra
Torres.

Petistas defendem Dilma após 
críticas por vice-presidente do partido

Parlamentares do PT defende-
ram ontem a ex-presidente Dil-
ma Rousseff após o vice-presi-
dente do partido, Washington
Quaquá, voltar a dizer que ela
não tem mais relevância eleitoral.

"Me perguntaram se ela teria
relevância na campanha do Lula
e eu disse que não, pois ela não
tem mais relevância eleitoral",
disse ele em entrevista à revista
Fórum. "Não fui desrespeitoso.
A política não é só eleição, mas
em termos eleitorais não vejo
como ela pode contribuir com
uma figura eleitoralmente gran-
de como a de Lula."

O deputado Paulo Pimenta
(PT-RS) disse que as afirmações
do vice são "injustas, absurdas e
preconceituosas". "Minha total
solidariedade à Dilma diante
das inaceitáveis manifestações
do Quaquá. É um dirigente do
PT, suas falas ganham repercus-
são contra nós além de serem
injustas, absurdas e preconcei-
tuosas. Sinceramente não en-
tendo as motivações em provo-
car toda essa polêmica absur-
da!", escreveu ele no Twitter.

A deputada Maria do Rosário
(PT-RS) também se manifestou,
dizendo que não aceitará que a

luta das mulheres petistas seja
desqualificada. "Meu apoio e so-
lidariedade a ex-presidenta Dil-
ma. Jamais aceitaremos que
nossa força e luta sejam desqua-
lificadas. Dilma, assim como to-
das as mulheres do PT, são rele-
vantes na história, na construção
e na política do Brasil", escreveu.

Na semana passada, Quaquá
já havia dito a mesma coisa em
entrevista à coluna do jornalista
Guilherme Amado, do jornal
Metrópoles, ao comentar a au-
sência da ex-presidente no jan-
tar promovido pelo grupo Prer-
rogativas em 19 de dezembro.

A afirmação foi repudiada
pela presidente do partido, Glei-
si Hoffman, e em nota assinada
pela secretaria nacional e as 27
secretarias estaduais de Mulhe-
res do PT.

"Dilma é importante e orgulha
o PT", escreveu Gleisi no Twitter
à época. "Primeira mulher a pre-
sidir o país. Retirada num golpe
que nos trouxe a tragédia que vi-
vemos hoje, denunciamos e luta-
mos contra. Quanto a sua não
presença no jantar do Prerrogati-
vas, já foi esclarecido que houve
erro de comunicação, nada a ver
com PT ou com Lula."

QUAQUÁ

Carlos e deputado se
acusam de 'chifrudos'

BRIGA POLÍTICA

MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

O deputado federal Julian
Lemos (PSL-PB) disse à reporta-
gem que o vereador Carlos Bol-
sonaro (Republicanos-RJ) (foto)
é uma pessoa com "problemas
psicológicos e sexuais" e que ele
e a família "não admitem que já
estão praticamente nos últimos
dias de governo porque não
conseguem fazer nada além de
gerar polêmicas inúteis".

Os dois bateram boca nas re-
des sociais ontem após o filho
do presidente criticar a aproxi-
mação de seu ex-aliado com o
presidenciável Sérgio Moro (Po-
demos). Lemos foi um dos prin-
cipais apoiadores de Jair Bolso-
naro em 2018, mas rompeu com
o presidente. Agora, está organi-
zando a agenda de uma viagem
do ex-juiz ao Nordeste.

"O maior fofoqueiro do Brasil
(Moro) foi encontrar o seu chi-
frudo (Lemos) na Paraíba com
dinheiro do fundo eleitoral? Par
perfeito que explica a falta de
testosterona e vergonha na cara
do grupinho!", escreveu o 02 de
Bolsonaro. 

"O (imagem de um cachorro)
presidencial falando sobre tes-

tosterona. Logo tu? Não sei aqui
quem tem chifre, mas no RJ eu
sei quem tem e quem botou em
você", respondeu Lemos, citan-
do o deputado Carlos Jordy
(PSL-RJ). "A única referência
que tenho de chifre é que ele
(Carlos) foi traído pelo Jordy",
disse à reportagem.

Carlos e Jordy também se
desentenderam no Twitter no
começo desta semana após
Jordy postar um vídeo em que
cobra empenho do presidente
para que os bolsonaristas con-
sigam eleger mais deputados e
senadores.

"Cornos e ladrões! Quer
continuar a brincadeira ladrão
de salário de assessor? Faça co-
mo eu, deixa a pistola de lado e
os seguranças, e vamos testar
os níveis de testosterona, to-
pa?", continuou Lemos nas re-
des sociais.

O deputado também disse à
coluna que é "preciso desconsi-
derar" aos comentários do filho
do presidente Bolsonaro e que
espera que Carlos "chegue a um
ponto de equilíbrio". Ele ainda
afirmou que atribui os ataques "
à arrogância peculiar da família
Bolsonaro".

Média de casos salta e volta a ficar
acima de 12 mil infecções diárias

A média móvel de casos de
Covid no Brasil teve um salto em
relação aos dados que vêm sen-
do registrados. Ela chegou
12.391 infecções por dia, au-
mento de 318% em relação ao
dado de duas semanas atrás. Só
ontem, foram registrados 27.578
casos de Covid no país.

O país também registrou 133
mortes pela doença e, assim, a
média móvel de óbitos chegou a
98 e permanece estável (sem va-
riações superiores a 15%). Des-

de o início da pandemia,
619.559 vidas foram perdidas e
22.349.605 pessoas tiveram
diagnóstico positivo para Covid.

Nos últimos dias de 2021 e
nos primeiros de 2022, o núme-
ro diário de casos já vinha apre-
sentando crescimentos.

O aumento nos registros de
casos pode estar ligado a diver-
sos fatores. Um deles é o aumen-
to de fato das contaminações
após as festas de fim de ano. O
crescimento já era alertado por

especialistas no fim do ano pas-
sado, que também destacavam a
chegada ao país da extrema-
mente contagiosa variante Ômi-
cron, que vem provocando re-
cordes de infecções pelo mundo.

O aumento da positividade
nos testes para Covid (em linhas
gerais, percentual de testes posi-
tivos em relação aos testes fei-
tos) tem sido relatado em diver-
sos locais do país.

Também é necessário consi-
derar a possibilidade de impac-

to no crescimento de casos deri-
vado de represamentos de noti-
ficação pelas festas de fim de
ano e pelo ataque hacker que
afetou os sistema do Ministério
da Saúde durante praticamente
todo o mês de dezembro.

Os dados do país, coletados
até 20h, são fruto de colabora-
ção entre Folha de S.Paulo,
UOL, O Estado de S. Paulo, Ex-
tra, O Globo e G1 para reunir e
divulgar os números relativos à
pandemia do novo coronavírus.

ÔMICRON
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Cruzeiro MSC reziosa
chega ao Rio com
33 casos de Covid 

PASSEIO MACABRO

MARCELO ROCHA E 
LUÍS COSTA/FOLHAPRESS

O cruzeiro MSC Preziosa
atracou ontem no porto do Rio
de Janeiro com 33 casos de
Covid-19 confirmados, sendo
25 entre os tripulantes e 8 en-
tre os passageiros, segundo a
Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária).

A embarcação, que tem ca-
pacidade para 3.016 pessoas,
estava no litoral do Nordeste e
chegou no início da manhã ao
porto da cidade, onde os pas-
sageiros começaram a desem-
barcar. Um deles foi o empre-
sário cearense Christian Fer-
nandes, 26, que diz ter desco-
berto o surto de Covid só na
manhã de ontem, quando leu
a notícia pelo celular.

"A gente fazia várias per-
guntas e nunca sabiam dizer",
afirma. "Para a tripulação, por
telefone, pessoalmente, em
inglês, espanhol. Perguntava
para todo mundo e ninguém
sabia de nada."

No dia 2 de janeiro, segundo
relatos de passageiros, o co-
mandante do Preziosa avisou
por alto-falante que o navio re-
tornaria ao Rio após o desem-
barque em Ilhéus (BA) não ter
sido autorizado pelas autorida-
des. "A desculpa que eles deram
foi que Ilhéus não tinha autori-
zado atracar o navio por causas
naturais", diz Fernandes.

O empresário conta que o
lado direito do oitavo andar,
onde se hospedou com a na-
morada, ficou isolado a partir
do segundo dia de viagem.
Nos andares superiores, onde
ficam as piscinas, ele diz que
era comum ter aglomeração
de pessoas sem máscara, mes-
mo após o isolamento e os pri-
meiros rumores de que havia
um surto de Covid no navio.

A analista de marketing Lai-
za Araújo, 29, diz que pagou à
MSC R$ 145 para fazer o teste
antes da viagem, que custou
cerca de R$ 3.500. Durante o
trajeto, ela conta que não foi
testada novamente. No desem-
barque, segundo relatos de
passageiros ouvidos pela re-
portagem, ninguém foi testado.

"Eles só disponibilizaram
duas máscaras quando a gente
entrou, para uma viagem de
oito dias."

Ela também afirma que ha-
via aglomeração, muita gente
sem máscara e pouca fiscali-
zação. "Algumas vezes testa-
vam a temperatura para entrar

no restaurante."
Em nota, a Anvisa diz que

está monitorando o desem-
barque e realizando avalia-
ções de saúde na embarcação.
"Os positivados e contactantes
são orientados a quarentena,
com assinatura de termo de
compromisso de continuida-
de da quarentena, com obser-
vância do surgimento de pos-
síveis sintomas", diz a agência,
acrescentando que as pessoas
cujos testes deram negativo
também são orientadas ao iso-
lamento. Procurada, a Secre-
taria Municipal de Saúde do
Rio ainda não respondeu.

No domingo passado, o na-
vio já havia atracado na cidade
com um surto de Covid-19, no
qual foram reportados 28 ca-
sos da doença -2 em tripulan-
tes e 26 em passageiros.

Na ocasião, a MSC Cruzei-
ros disse que as pessoas com
Covid representam 0,6% da po-
pulação total do navio e que to-
dos os casos eram assintomáti-
cos ou com sintomas leves.

Outras embarcações tam-
bém foram palco de surtos de
Covid-19. No dia 30, a Anvisa
interrompeu as atividades do
Costa Diadema após 68 casos
da doença terem sido confir-
mados, sendo 56 entre tripu-
lantes e 12 entre passageiros.
A viagem tinha previsão para
ser concluída em 3 de janeiro.

Já o cruzeiro da MSC Splen-
dida, que teria como destino o
Rio de Janeiro, teve que atra-
car no porto de Santos no últi-
mo dia 29 após aumento de
casos de Covid observados en-
tre os tripulantes. No total, 51
tripulantes e 27 passageiros
testaram positivo.

Segundo a Anvisa, 829 ca-
sos de Covid-19 já foram con-
firmados em cruzeiros entre
os dias 1º de novembro e 3
deste mês. Em razão do au-
mento das contaminações, a
agência recomendou ao Mi-
nistério da Saúde a suspensão
provisória de todos os cruzei-
ros marítimos.

A Clia Brasil, associação
que representa as companhias
de navios de cruzeiros no país,
anunciou na segunda-feira
passada a suspensão das ope-
rações nos portos brasileiros
até o dia 21 de janeiro. O co-
municado foi feito em nome
da MSC e da Costa Cruzeiros.
A suspensão vale para as no-
vas partidas, ou seja, não ha-
verá mais embarque de hós-
pedes até o dia 21.

ISRAEL

DANIELA KRESCH/FOLHAPRESS

U
m brasileiro foi o pri-
meiro infectado com
Covid-19 a ser tratado

em Israel com o medicamento
paxlovid, da Pfizer, contra o no-
vo coronavírus.

O economista Simcha Neu-
mark, 33, que nasceu em São
Paulo e mora em Jerusalém des-
de 2013, foi diagnosticado com a
doença na sexta-feira passada.
No domingo, ele foi escolhido
para ser o primeiro a receber o
remédio após procurar seu pla-
no de saúde.

"Logo após o diagnóstico, eu
fiquei com uma febre muito alta,
muita dor de garganta e dores de
cabeça terríveis. Mas, algumas
horas depois de tomar as primei-
ras pílulas, já senti uma melhora
incrível", disse Neumark.

"Foi um milagre de Deus. Não
consigo explicar como me sinto
melhor. Umas 15 horas depois eu
já estava sem febre e sem dor de
garganta. Um mundo completa-
mente diferente. Para mim, aju-
dou demais", acrescentou ele.

O pioneirismo rendeu a Neu-
mark, que é casado e tem três fi-
lhos, aparições em programas
de TV e rádio locais para relatar
a experiência.

O economista afirmou que
tem Doença de Crohn e que, por
isso, segundo ele, as vacinas
contra Covid-19 não resultaram
na criação de anticorpos. Ele
disse ter sido vacinado cinco ve-
zes, três em Israel e duas no Bra-
sil -ele costuma viajar para o
país a trabalho.

Neumark afirmou ter tomado
cuidado desde o começo da pan-
demia para não contrair a doen-
ça. Mas Israel passa por uma
quinta onda de Covid desde que
o primeiro caso da variante Ômi-
cron foi detectado, em 27 de no-
vembro do ano passado.

Em algumas semanas, o país
passou de uma quase normali-
dade para cerca de 10 mil casos
diários. A expectativa é que esse
número alcance 20 mil em breve.

"Não sei como peguei. Traba-
lho em home office e pratica-
mente não saio de casa", afir-
mou Neumark. "Na semana pas-
sada, participei de uma reunião
presencial pela primeira vez em
muito tempo e, sem saber que já
estava com 'corona' e ainda sem
nenhum sintoma, infectei qua-
tro pessoas."

Para estancar a nova onda, o

governo do primeiro-ministro
Naftali Bennett aposta nas vaci-
nas, assim como o governo an-
terior, de Benjamin Netanyahu,
fez há um ano.

Desta vez, Bennett aposta na
quarta dose da vacina, aprovada
para maiores de 60 anos na se-
mana passada e já disponível
gratuitamente.

Na terça-feira, o premiê
anunciou que a primeira pes-
quisa sobre a quarta dose, reali-
zada no Centro Médico Sheba, o
maior hospital do país, demons-
trou que ela aumentou em cinco
vezes o nível de anticorpos em
pessoas que foram imunizadas
com a terceira dose há mais de
quatro meses.

Bennett também tem tentado
motivar pais a vacinarem seus
filhos de 5 a 11 anos, mas a cam-
panha de vacinação de crianças
só começou a ganhar fôlego
com a chegada da Ômicron e a
adoção de novas restrições para

não vacinados.
Atualmente, 72% da popula-

ção já tomou pelo menos uma
dose. Além disso, 46% das pes-
soas já receberam a terceira do-
se, considerada essencial para
um esquema vacinal completo e
com direto a emissão de um
"passe verde" para entrada em
locais como cinemas, teatros,
lojas e restaurantes.

Israel é um dos primeiros paí-
ses do mundo a ministrar o pax-
lovid a infectados com o novo
coronavírus, após o Ministério
da Saúde aprová-lo, seguindo a
aprovação da Agência de Ali-
mentos e Drogas dos Estados
Unidos (FDA na sigla em inglês).

O remédio, que chegou ao
país na última quinta-feira, co-
meçou a ser distribuído no do-
mingo apenas para pessoas nos
estágios iniciais da doença e
com comorbidades, para tentar
evitar que sejam hospitalizados.

Segundo autoridades médi-

cas, o primeiro carregamento
continha 20 mil pacotes a US$
350 a unidade. Israel assegurou
a chegada de 100 mil doses. Até
o momento, poucos doentes re-
ceberam o remédio, enviado di-
retamente a suas casas.

O paxlovid é um remédio da
Pfizer para doentes a partir dos
12 anos de idade que estejam
em estágio inicial de Covid. Ele
foi testado em 2.250 pacientes
com quadros leves ou modera-
dos de coronavírus. Menos de
1% dos que tomaram a droga ti-
veram que ser internados e não
houve mortes no estudo de 30
dias conduzido pela farmacêuti-
ca. No grupo que recebeu ape-
nas um placebo, 6,5% dos pa-
cientes foram hospitalizados e
nove morreram.

O tratamento consiste em in-
gerir três pílulas duas vezes por
dia por cinco dias. Duas são de
paxlovid e outra é de um medi-
camento antiviral diferente.

Cordão da Bola Preta
planeja carnaval de rua 

BLOCO

Com o cancelamento do car-
naval de rua na cidade do Rio de
Janeiro em 2022, o Cordão da
Bola Preta, tradicional bloco de
rua da cidade, resolveu promo-
ver bailes na própria sede. A
programação começa dia 20 de
janeiro, dia do padroeiro da ci-
dade, São Sebastião, quando o
Bola vai fazer a já conhecida fei-
joada, que vai começar às 12h.  

Para fevereiro, os encontros
previstos são as feijoadas do
dia 5 e a carnavalesca no dia
19, que já fazia parte do calen-
dário do bloco em anos sem
pandemia, as duas com início
meio dia. Entre os dias 26 de
fevereiro e 1º de março, perío-
do do carnaval, a diversão dos
foliões vai ser nos bailes com a
banda tocando as já animadas
músicas que compõem o re-
pertório da agremiação.

“A gente está fazendo uns re-
paros aqui na sede porque a
gente está sem eventos desde 26
de fevereiro de 2020 e nos pre-
parando para receber digna-
mente as pessoas na nossa sede.
Tudo correndo bem, a gente
pretende reabrir no dia 20 com a
feijoada do Bola. 

Seria para marcar o retorno

do Bola a sua vida social na se-
de”, informou o presidente do
Cordão do Bola Preta, Pedro
Ernesto em entrevista à Agên-
cia Brasil.

ALTERNATIVA
Na reunião que o prefeito

do Rio, Eduardo Paes, realizou
na terça-feira passada, com re-
presentantes dos blocos da ci-
dade, na qual foi decidido que
não haveria carnaval de rua,
ele fez a proposta alternativa
de apresentações em espaços
fechados como o Parque de
Madureira, na zona norte e no
Parque Olímpico, na Barra da
Tijuca, na zona oeste. 

Pedro Ernesto disse que pela
história do Bola Preta, o bloco
poderia escolher o Parque de
Madureira para reunir para to-
car no sábado de carnaval, dia
em que tradicionalmente ia às
ruas do Centro da cidade.

“Madureira é a capital do
samba, é sede da Portela e do
Império (Serrano). Se não pode
fazer o desfile tradicional de rua
no centro da cidade, a gente faria
então a nossa manifestação de
carnaval, ou seja, o evento do sá-
bado, no Parque de Madureira. 

Cazaquistão pede intervenção 
de Putin para esmagar protestos

O país mais conhecido no
Ocidente como sendo a terra de
Borat, o repórter ficcional criado
pelo humorista britânico Sacha
Baron Cohen, vive uma convul-
são violenta e inédita que amea-
ça a estabilidade da Ásia Central
e abre uma nova frente de crise
para o presidente da Rússia, Vla-
dimir Putin.

Ontem, manifestantes ataca-
ram prédios públicos e protes-
taram nas principais cidades do
Cazaquistão, incluindo a maior
delas, Almati, e a capital, Nur-
sultan (antiga Astana). A resi-
dência oficial do presidente do
país, Kassim-Jomar Tokaiev, foi
invadida e, depois, desocupa-
da. Relatos falam em ao menos
oito mortos e centenas de feri-
dos no país.

O país está em estado de
emergência, e Tokaiev foi à TV
anunciar que pediu assistência
militar à Organização do Trata-
do de Segurança Coletiva, lide-
rada pela Rússia. O movimento
abre uma segunda frente de
problema para Putin, às véspe-
ras da negociação acerca da cri-
se na Ucrânia, mas também a
oportunidade de ampliar seu
poder nas antigas periferias so-

viéticas se solucionar a questão
rapidamente.

O governo cazaque caiu, e o
premiê renunciou com seu gabi-
nete. Tokaiev anunciou em um
pronunciamento anterior que
pretende "agir da forma mais
dura possível" e mandou cortar
a internet e a telefonia celular no
país, jogando a nação num lim-
bo virtual.

A queixa nas ruas é contra o
preço dos combustíveis, mas a
onda de protestos saiu de con-
trole -o famoso "não são só R$
0,20" dos atos de julho de 2013
no Brasil. Não há notícia ainda
sobre quem são suas lideranças,
o que aumenta especulações
conspiratórias ao gosto do clien-
te: seria uma ação estrangeira
contra Putin ou russa para forta-
lecê-lo?

O governo confirmou que
manifestantes, a quem obvia-
mente já chama de terroristas,
tomaram o aeroporto de Almati
e cinco aviões que lá estavam es-
tacionados, inclusive de compa-
nhias estrangeiras não identifi-
cadas. A cidade reportou ao me-
nos 200 presos e 190 feridos.

Os atos começaram no do-
mingo passado, na região de

Mangistau, onde o GLP (gás li-
quefeito de petróleo) é o princi-
pal combustível de veículos. Na
terça, eles se alastraram para a
maior cidade, Almati, e por to-
das as áreas do país -batendo
em Nursultan.

O estopim foi a decisão do
governo de liberar os preços do
GLP no começo do ano, pegan-
do no contrapé os motoristas
que haviam convertido seus car-
ros para rodar com o combustí-
vel devido a seu baixo custo em
relação à gasolina e ao diesel.

Agora, Tokaiev disse que re-
verterá a medida, embora pare-
ça tarde. Aí que o problema
transborda as fronteiras do país,
que com um território equiva-
lente a um terço do brasileiro
domina a Ásia Central.

A primeira mesa em que o
abacaxi é depositado é a de Pu-
tin. O presidente russo, às voltas
com a grave crise na qual posi-
cionou tropas para pressionar a
Otan a aceitar um acordo que
impeça a adesão da Ucrânia ao
clube militar ocidental, vê o alia-
do em apuros.

Não faltam aliados do russo a
apontar uma trama do Ocidente
para abrir um diversionismo no

momento em que está em posi-
ção de força na Europa. Para-
noia à parte, na prática é isso
que Putin enfrentará, mas, se re-
petir o que fez recentemente,
pode até auferir ganhos.

Em 2020, ele foi ao socorro do
governo aliado de outra nação
ex-soviética da região, o remoto
Quirguistão, que enfrentou pro-
testos. Fez o mesmo em relação
à mais importante Belarus, na
prática subordinando a ditadura
de Aleksandr Lukachenko a seu
comando político, e mediou um
frágil acordo de paz que encer-
rou a guerra entre Armênia e
Azerbaijão.

Por fim, enfrentou um gover-
no pró-Ocidente na Moldova,
onde tem interesses e tropas em
um território autônomo vizinho,
a Transnístria.

Olhando no mapa, todos es-
ses são pontos de transição en-
tre fronteiras russas e os adver-
sários, que antes eram parte do
controle de Moscou, seja sob os
czares, seja sob o Partido Comu-
nista. Isso explica a obsessão de
Putin em manter a estabilidade
e a influência nesses locais, per-
didos com a desintegração so-
viética de 1991.

ÁSIA CENTRAL

VERÃO: Sol com muitas nuvens durante o dia. 
Períodos com chuva a qualquer hora.
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O presidente Emmanuel Macron causou po-
lêmica na França –e furor entre seus opositores–
ao defender, de forma bastante enfática e pouco
usual entre líderes de Estado, a imposição de
restrições a pessoas não vacinadas contra a Co-
vid-19.

"Eu não quero irritar os franceses. Reclamo o
dia todo quando o governo os atrapalha. Mas os
não vacinados, esses eu tenho muita vontade de ir-
ritar", disse o líder francês em entrevista ao jornal
Le Parisien publicada nesta terça-feira passada.

Macron usou o verbo "emmerder" em fran-
cês, um registro coloquial da língua que tam-
bém pode ser considerado, a depender do con-
texto, um palavrão.

Na entrevista, o presidente respondia a pergun-
tas enviadas por leitores do jornal, e a resposta
controversa foi dada a uma enfermeira que o
questionou sobre pessoas imunizadas contra o co-
ronavírus que estavam tendo cirurgias adiadas
porque os hospitais estariam ocupados com o
atendimento a pacientes com Covid que escolhe-
ram não se vacinar.

Para Macron, os que se opõem à vacina come-
tem uma "imensa falta moral". "Eles estão minan-
do o que é a solidez de uma nação. Quando a mi-
nha liberdade ameaça a dos outros, eu me torno
um irresponsável. Um irresponsável não é mais
um cidadão", disse o presidente.

A França registrou 271.746 novos casos de Co-
vid na terça-feira, a maior marca desde o início da

pandemia. O número alto para os padrões france-
ses pode ser resultado de um represamento de da-
dos decorrente dos feriados de fim de ano.

Mas a média móvel –recurso que considera os
números dos últimos sete dias e, portanto, apre-
senta um cenário estatístico mais próximo da rea-
lidade– também vem batendo recordes consecuti-
vos desde 26 de dezembro. Atualmente, o índice
supera 180,5 mil casos de Covid por dia, segundo
dados do portal Our World in Data.

A média de mortes –196,7 nesta terça– segue
bem abaixo dos picos registrados em abril e em no-
vembro de 2020, mas também cresce desde o fim
do ano passado.

Pouco mais de 73% dos franceses estão com o
esquema vacinal completo –número relativamen-
te alto para o país que, historicamente, abriga um
forte movimento de resistência às vacinas.

Isso significa que a parcela da população que
Macron disse ter "muita vontade de irritar" é com-
posta por aproximadamente um quarto do país –
uma porcentagem bastante significativa em ter-
mos políticos, ainda mais considerando que os
franceses irão às urnas para escolher seu presiden-
te em abril.

Mas a fala do atual mandatário francês teve re-
percussões políticas imediatas. O debate a respeito
do projeto de lei que prevê a exigência do compro-
vante de vacinação para o acesso a vários locais
públicos estava agendado para esta quarta-feira,
mas foi cancelado pelo Parlamento.

Macron se revolta com não
vacinados que lotam hospitais

Brasileiro é o 1o infectado 
a receber pílula da Pfizer 

06-jan-22 | 5:25 AM BRT


		2022-01-06T00:26:18-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




